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Yeryüzünde, halkların özgürlüğünü
ve kurtuluşunu savunan tek bir ülke,
tek bir örgüt kalmasa dahi,
kurtuluş bayrağını
taşımaya devam edeceğiz.
Şimdiye kadar, hiçbir zaferi,
hiçbir değeri, kolay ve ucuz
kazanmadık, kimse bize bahşetmedi.
Hemen her şeyi, zorla, emekle, kanla
koparıp aldık. Kazandıklarımızı ve
değerlerimizi korumak ve daha
büyük kazanımlar elde etmek için,
daha çok çaba sarf edeceğiz,
daha çok emek vereceğiz,
daha çok kan akıtacağız.
Düşmanlarımızı korkulu düşlerden,
dostlarımızı mutlu haberlerden
yoksun bırakmayacağız.
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4 Mehmet Güvel 21 yıl sonra tekrar 19

Devrim için savaşın olmadığı,
direnişçi…7’den 70’e direnemperyalizmin
mek direniş geleneğimizdir, dihakimiyetindeki dünya,
reniş hayatımızdır. Direniş ve
uyuşturucunun, mafyanın
mücadele dışında halklara gösegemen olduğu bir dünyadır -2
terilen her yol uzlaşma, tasfi23 Sorunlar-Çözümler:
ye, teslimiyet demektir.
Yoğunlaşmamak
24 Özgür Tutsaklardan: Tek Tip
DEVRİMCİLİK TESLİM
Elbiseyi dayatmaya
OLMAMAKTIR!
kalkarsanız bir kez daha
yenilirsiniz
8 Devrimciliğin Köşe Taşları:
26 Halk Meclisleri: Her sorunda
Dostunu ve düşmanını
halka gidelim, toplanalım
tanımak, devrimcinin sınıf
28 Mahalleler: Tarihi, direnişle
bilincinden doğar
yazılmış mahalleleri kimse
10 1996 direnişçisi Mehmet Güvel
sindiremez
"onlar ölürse ben de ölürüm"
30 Milisler, Mahallenin
diyorsa faşizm yenilmiştir
Şahanlarıdır: Uyuşturucuya
13 Tüm saldırıların altında halktan
karşı mücadelede adalet
duydukları korku vardır.
31 Devrimci İşçi Hareketi:
Bizim işimiz direnişimizi
Patron sendikası Türk-İş, 200
daha da büyütmektir, çünkü
bin kamu emekçisi adına
haklı ve meşruyuz
yaptığı toplu sözleşme ile
15 Sanatçı ve aydınlar Nuriye ve
işçileri bir kez daha açlığa
Semih’e kitap gönderdiler.
mahkum etti
Bu zulüm son bulsun Nuriye
33 Kamu Emekçileri Cephesi:
ve Semih işlerine iade edilsin
Reformizmin utanmazlığı;
16 Biz Diyoruz ki: Direnişleri
ÖDP, EMEP ve Kürt
milliyetçiliği ‘yeni,
yaratan, direnişi zaferle
demokratik’ bir KESK
taçlandıran devrimcilerdir,
istiyorlar
şehitlerimizdir
37 Tek alternatif; direnme
18 Sloganlarımızçizgisidir.Tek alternatif Kamu
Geleneklerimiz:

Emekçileri Cephesidir!

39 Ülkemizde Gençlik: Kaçırmalarla
Dev-Genç’in meşru
mücadelesinin önüne
geçemezsiniz

41 Devrimcilik Akıl Tamirciliğidir:
Emek vermeden meyve yenmez

42 Halkın Hukuk Bürosu: Yargının
bağımsız olmadığını herkes bilir,
“bağımsız yargı, tarafsız hakim”,
“hukukun üstünlüğü”, “hukuki
eşitlik” vb. kavramların hiçbir
gerçekliği yoktur

45 Nuriye ve Semih’in yaşam ve
direnme haklarının gasp
edilmesine izin vermeyeceğiz

46 FOSEM Yüksel Direnişi sergisini
açtı

47

Nuriye Gülmen’in mektubunu
yayınlıyoruz: “O zaman biz de
gölgede savaşırız”

49 Samandağ'da 20 Bin Yürek, Grup
Yorum türküleriyle Nuriye ve
Semih’in direnişini selamladı

51
54

Avrupa’da Yürüyüş:
Avrupa’daki Biz: “Yoldaş olmak
bir çift göz olmaktır. Biri
ağladığında diğeri gülmez.”

56 Yitirdiklerimiz

MEHMET AMCAMIZ,
KÜÇÜKARMUTLUDA,
NURİYE VE SEMİH İÇİN
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNDE...
MEHMET AMCAMIZIN YANINDA OLALIM,
ONA DESTEK VERELİM...
TEL. İRTİBAT: 0553 169 14 78

Mehmet Güvel 21 Yıl Sonra Tekrar Direnişçi…
Mehmet Güvel’in Direnişçiliği Aynı Zamanda Ülkemizde
Faşizme Karşı Direniş ve Mücadelenin Kesintisizliğinin Sonucudur
7’den 70’e Direnmek Direniş Geleneğimizdir, Direniş Hayatımızdır

DİRENİŞ VE MÜCADELE DIŞINDA HALKLARA GÖSTERİLEN
HER YOL; UZLAŞMA, TASFİYE, TESLİMİYET DEMEKTİR!
Mehmet Güvel, 21 yıl sonra
yeniden açlığa yattı.
Neden böyle?
Bir: Ülkemiz hala faşizmle
yönetiliyor.
İki: Hükümet eden partiler
değişse de, faşizmin halkı tes‐
lim alma, bunun için de önce
devrimcileri yok etme politi‐
kası devam ediyor.
Üç: Faşizme karşı direnen‐
ler dün vardı, bugün de var.
Faşizme karşı direniş ve savaş,
21 yıldır çeşitli biçimlerde ke‐
sintisiz sürmüştür. Direnen‐
lerin kimliği hep aynıdır.
Dayı'nın dediği gibi; “Her
önemli kritik süreçte bu kav‐
ram tekrar tartışma konusu
olmuş devrimcilik kendini ye‐
niden tanımlamıştır. Tanımın
özü hiç değişmemiş, tam ter‐
sine bozulma yaratan olguya
karşı vurgu daha da güçlen‐
miştir.” Bugün bu nedenle,
devrimcilik tanımını tekrar‐
larken BEDEL ÖDEMEYE özel
vurgu yapıyoruz.
Orada da bırakmıyoruz;
HALKIN İKTİDARI İÇİN bedel
ödemektir diyoruz.
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Faşizm varsa, direnmek gerekir; hem
de ne pahasına olursa olsun.
Faşizmle uzlaşılmaz. Faşizme karşı
direnmek ve savaşmak gerekir; hem de
fiziki yok olma pahasına bile olsa.
Mahirler böyle yaptılar.
Biz Mahirler’den öğrendik direnişi
ve savaşı.
Bu nedenle biz de o günden bu yana
girdiğimiz onlarca direnme savaşında,
her şeyi göze aldık. Canımız dahil herşeyimizi feda ettik. Feda geleneği böyle
oluştu.
Direniş ve savaş içinde defalarca
fiziki yok oluşu göze aldık.
Bugün yine biz varız.
Beyinlerini uzlaşmaya, teslimiyet ve
tasfiyeye teslim edenlerin göremediği şudur:

Yok Oluşu Göze Alamayanlar,
Var Olamazlar.
Mahirler, ölümü göze aldıkları ve
ölme kararını tereddütsüz verebildikleri
için YAŞADILAR. Bugün dünya halklarının anti-emperyalist, anti-oligarşik
halk kurtuluş savaşının önderleri olarak
yaşıyorlar. Kurdukları Parti ve Cephe
yaşıyor.
ÖLMEYİ GÖZE ALAMAYANLAR,
sağ kaldılar, fakat siyasi olarak ÖLDÜLER.
Uruguay'ın hapishanelerinde direnmeyenler,
Mamak'ta, Diyarbakır'da direnmeyenler,
bugün devrim saflarında yaşamıyorlar.
Düzenin parlamenterist bataklığında kendilerine bir yer bulmaya çalışmakla meşguller. Kimi CHP'nin kuyruğuna takılarak,
kimi ABD’nin kara ordusu olarak siyasi
ölümlerini derinleştiriyorlar.

21 Yılın Özeti
71 yaşındaki Mehmet Güvel, 120
gündür açlığın koynunda yürüyen Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişini

büyütmek için süresiz açlık grevine başladı.
Mehmet Güvel, bir özgür tutsaktı.
1996 Ölüm Orucu direnişçilerinden biriydi.
1996’da faşizmin, halkı teslim almak
için ilk başta Özgür Tutsakları teslim
alma saldırısına karşı barikat olan ölüm
orucu direnişçilerinden biriydi.
2017; Mehmet Güvel, AKP faşizminin
OHAL'le tüm halkı sindirme ve teslim
alma saldırısına karşı, OHAL'e karşı direnişin en ön safında savaşan Nuriye ve
Semih'in yanında yerini almak için süresiz
açlık grevinde. Güvel, faşizmin yeni saldırılarına karşı, yine halkın barikatının
önünde.
Mehmet Güvel, 21 yıl sonra yeniden
açlığa yattı.
Neden böyle?
Bir: Ülkemiz hala faşizmle yönetiliyor.
İki: Hükümet eden partiler değişse
de, faşizmin halkı teslim alma, bunun
için de önce devrimcileri yok etme politikası devam ediyor.
Üç: Faşizme karşı direnenler dün vardı, bugün de var. Faşizme karşı direniş
ve savaş, 21 yıldır çeşitli biçimlerde kesintisiz sürmüştür. Direnenlerin kimliği
hep aynıdır.

Devrimcilik Budur!
Biz devrimciyiz.
Reformist değiliz. Oportünist değiliz.
Parlamentoculuk peşinde koşmuyoruz.
Uzlaşmadan, "barış"tan yana değiliz.
Biz devrimciyiz.
Emperyalizmle uzlaşılmaz; onu KOVACAKSINIZ, diyoruz.
Faşizmle uzlaşılmaz; onu YIKACAKSINIZ, diyoruz.

DEVRİMCİLİK, TESLİM OLMAMAKTIR!

Uzlaşmıyor, direniyor ve savaşıyoruz.
Bunları yapmayıp, devrimci olduğu
iddiasında bulunanlar da var:
Devrimcilik nedir o halde?

Devrimcilik Bedel Ödemektir
Devrimcilik
Teslim Olmamaktır
Devrimcilik Uzlaşmamaktır
Bugün başka tür bir devrimcilik
yoktur. Olduğunu iddia edenler, aldatma peşindedirler. Bu saldırılar karşısında, bedel ödemeyi göze alamayanlar, devrimcilik
yapamazlar. Devrim
yapamazlar.
Teslim olanlar ve
uzlaşanlar, devrimcilik iddiasında bulunamazlar. Devrim
yapma şansları yoktur.
BUNLAR DEVRİMCİLİK DEĞİLDİR.
1991'den bu yana
bakalım;
Devrimcilik adına, emperyalizmin
Ortadoğu'ya saldırıları, paylaşım savaşları desteklendi.
Devrimcilik adına parlamentoculuk
yapıldı.
Devrimcilik adına emperyalizme
karşı mücadeleden vazgeçildi.
Devrimcilik adına emperyalist Avrupa Birliği üyeliği savunuldu, alkışlandı.
Devrimcilik adına, AKP'nin açılımları, AB'ciliği desteklendi.
Devrimcilik adına, burjuvazinin
pespaye cinsel özgürlük anlayışı savunuldu.
Devrimcilik adına, "aman kriz derinleşmesin", "aman gerilim tırman-

masın" diye diye, oligarşiden yana
politikalar geliştirildi.
Devrimcilik adına, direnenlere
düşmanlık yapıldı.
Devrimcilik adına, MİT'le, AKP
ile pazarlıklar savunuldu.
Ve nihayet, devrimcilik adına
ABD'nin kara ordusu olmayı meşrulaştırmaya çalışıyorlar.
HAYIR!
BİN KERE HAYIR!
Bunlar devrimcilik değildir.
Bunların hiçbirinde zerre kadar
devrimcilik yoktur.

Biz işte bu nedenle direniş ve savaşların içinde, yüzlerce şehidin içinde, devrimcilik yeniden tanımlanmıştır
diyor ve devrimciliğin köşe taşlarını
yeniden yerine oturtuyoruz.
Dayı'nın dediği gibi; “Her önemli
kritik süreçte bu kavram tekrar tartışma konusu olmuş devrimcilik kendini yeniden tanımlamıştır. Tanımın
özü hiç değişmemiş, tam tersine bozulma yaratan olguya karşı vurgu
daha da güçlenmiştir.” Bugün bu nedenle, devrimcilik tanımını tekrarlarken BEDEL ÖDEMEYE özel vurgu yapıyoruz.
Orada da bırakmıyoruz;

HALKIN İKTİDARI İÇİN bedel
ödemektir, diyoruz.
Teslim olmamaktır, uzlaşmamaktır,
diyoruz.
Halkın devrimci iktidarını savunmak; emperyalizme ve işbirlikçi iktidara karşı, onların faşist yönetimine
karşı direnmek savaşmaktır.

Kimilerinin Gündemine
Hiç Girmese De
Direniş Kesintisizdir
Direniyoruz.
17, 18 yaşındaki gençlerimiz, F
tipi hapishanelerde direniyor ve zaferler kazanıyorlar.
70 yaşındaki Kemal Gün, Dersim'in
meydanında, katledilen gerillaların kemiklerini almak için direniyor.
Bir öğretmen, bir
akademisyen, Nuriye
Gülmen ve Semih
Özakça, işleri ve
onurları için direniyor.
71 yaşındaki Mehmet Güvel, 21 yıldır
direniyor.
AKP faşizmi katlediyor. Adalet için direniyoruz.
AKP faşizminin bombaları ve kurşunlarıyla katledilen Berkin için, Dilek
İçin, Yılmaz için, İnanç için, direniyoruz.
Hapishanelerde AKP'nin ölüme
mahkum ettiği hasta tutsaklarımız
için direniyoruz.
Hapishanelerde özellikle son iki
yıldır, AKP iktidarı, fiziki işkencelerle
yeniden teslim alma saldırısını sürdürüyor. Ve yine "Genel Direnişimizle" AKP saldırısının karşısında
biz varız. Sürgünlerden sürgünlere
giden tutsakların direnişi var.

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde

DEVRİMCİLİK, UZLAŞMAMAKTIR!
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Bütün bunlar, tarihi bir çizginin
devamı:
1972: Kızıldere’de teslim olmadık,
bedel ödedik.
1984: Hapishanelerde teslim olmadık, ölüm oruçlarıyla bedel ödedik.
1991-92: Emperyalizmle uzlaşmadık, teslim olmadık, 12 Temmuzlarda,
17 Nisanlarda, ve yüzlerce başka operasyonda infaz edilen yoldaşlarımızla
bedel ödedik.
1996: Uzlaşmayı reddetmeye devam ettik: Ölüm oruçlarında bedel
ödeyerek, oligarşinin halka saldırısının
önüne barikat olduk.
2000: Emperyalizmin düşüncelerimizi teslim alma saldırısını, bir direnişte karşılaşılabilecek en büyük
bedellerden biriyle, 122 şehitle yendik.
Yine direneceğiz, yine yeneceğiz.

ferler kazanıyoruz. Faşizmi tanımayan
sizsiniz, bırakın çağrıcılarıdır. Faşizmden merhamet dilenen, vicdan,
insaf bekleyen, direnmeye mecali kalmayanlar ve "bırakıncılar"dır.
Biz adalet için dilenmiyoruz, direniyoruz.
Dilenerek değil, direnerek çıktık
yola. Ve yolun sonuna kadar da bu
değişmeyecek.
Biz tüm mücadele biçimleriyle direniyoruz.
Direnmeden, savaşmadan ara yollar
bulmaya çalışanlar boşuna arıyorlar.
Ara yol yok.
Bu nedenle de, her ara yol uzlaşmaya, teslimiyete, tasfiyeye çıkar.
Faşizmle uzlaşılmaz, ya boyun
eğersiniz, ya bedelleri göze alıp direnirsiniz. Tekrar ediyoruz; Ara yol yok.

Her Ara Yol, Uzlaşmaya,
Teslimiyete, Tasfiyeye
Çıkar

Neden Ara Yol Yok,
Neden Açlığa, Ölüme
Yatıyor İnsanlarımız?
Çünkü Faşizm Var!

Berkin için Türkiye'nin ve dünyanın halkımızın yaşadığı her yerinde,
adalet için mücadele ediyoruz. İşte
bu mücadelenin sonucunda Berkin
şehit düşüyor, halkımız ayağa kalkıyor.
17 yaşındaki bir genç, 72 yıllık
faşizme karşı zafer kazanıyor.
İki kamu emekçisi, açlığa yatıyorlar. İktidarın da, reformizmin de
akıllarından geçirmedikleri bir şekilde,
direniş büyüyor, yayılıyor. 72 yıllık
faşizmin çok tecrübeli olduğu terörü,
demagojileri işe yaramıyor. Direniş
büyüyor, faşizm küçülüyor.
Ve işte tam o anda, bazıları kalkıp
"bırakın, bırakın, bırakın" nakaratını
tekrarlamaya başlıyorlar. Hiçbir şey
yapamayacaklarını bile bile, "takipçisi
olacağız" türküsünü söylüyorlar.
"Bırakın" çağrılarının bu ülkede
katliama davetiye çıkardığını unutarak
bir direnişin karşısına çıkıyorlar.
"Faşizmin insafı, vicdanı yoktur,
bırakın" diyorlar.
Kim dedi size, faşizmin insafına,
vicdanına güvenerek yola çıktığımızı?
Merak etmeyin, faşizmi sizden
çok ama çok iyi tanıyoruz. Tanıdığımız
için direniyoruz. Tanıdığımız için za-

Dünya gerçeğini ve ülkemiz gerçeğini bilmeden veya yok sayarak,
direnip direnmeme tartışması yapılamaz. Açlığa veya ölüme yatmak, kişisel tercihlerle açıklanabilecek bir
eylem değildir.
Dünya gerçeği: emperyalizmdir.
Ülke gerçeği; yeni-sömürgecilik
ve faşizmdir.
Emperyalizm, yeni-sömürgecilik
ve faşizm; bu üç kelime, soyut tanımlar
değildir. Mücadeleye, politikalarımıza
dair tüm soruların cevabını içeren somut kavramlardır.
Mehmet Güvel'i 21 yıl sonra yeniden açlığa yatıran, dünyada geçen
zaman içinde emperyalizmin değişmemiş olduğu gerçeği ve ülkemizde
AB manevralarına rağmen faşizmin
hala sürüyor olması gerçeğidir.
Dünya ve ülkemiz solu, son 30
yılda, emperyalizmin değiştiği, artık
diktatörlüklerin bir bir tasfiye edileceği,
AB süreciyle birlikte ülkemizde "demokratik devrim"in gerçekleştiği,
AKP'nin "açılım"larıyla, Ergenekon
vb. davalarıyla birlikte demokratikleşme yolunu açtığı gibi saçma teoriler

gördük.
Emperyalizm değişti, ülkemiz demokratikleşti diyenler, öyle apolitik
insanlar da değil; kendini sosyalist,
devrimci olarak tanımlayan partiler,
kişilerdi.
Bu teorilerin nedeni, DİRENİŞTEN
VE MÜCADELEDEN KAÇMALARINI meşru göstermektir.
Emperyalizm değiştiğine, ülkemiz
demokratikleştiğine göre; tabii bu durumda DİRENMEYE DE GEREK
YOKTU.
Gerçek bunun tersidir.
Ülkemiz faşizmle yönetiliyor. Faşizm baskıdır, terördür. Hakların çiğnenmesidir. Bunun siyasi sonucu, direnmeden, riski göze almadan, bedel
ödemeden hak alınamayacağı gerçeğidir.
Emperyalistler, istedikleri kadar
"demokrasiden" söz etsinler; ülkemizdeki faşist AKP yönetimin başından itibaren destekçisi oldular.
Bu nedenle, kim ki, haklar ve özgürlükler için direnişe, mücadeleye değil, emperyalistlere güvenirse, yanılır.
Sonuç olarak tekrar söylersek: bu
ülkede direnmek zorunludur. Bedel
ödemek zorunludur. Evet, bu ülkede
insanlar defalarca canlarını ortaya
koymak zorunda kaldılar, defalarca
ölüm oruçlarına yatıldı.
Çünkü faşizm var!

AKP Faşizmine Karşı CHP
Kuyruğuna Takılanlar,
Adalet ve Demokrasi
Mücadelesi Veremez
AKP işten atıyor. Hak aramanın
"hukuki" yollarını tamamen kapatıyor.
Ne yapacaksınız?
Tek yol var; DİRENMEK.
Fakat bu yol riskli. Coplu, biber
gazlı saldırıya uğrayabilirsiniz. Onunla
yıldırılmazsanız, işkence görmek de
var, gözaltı ve tutuklama da.
Bunları göze alamayıp, direnmezseniz, boyun eğmekten; haksızlığı,
adaletsizliği, işsizliği, açlığı, sineye
çekmekten başka yolunuz yok.
Direnmeyene iş de yok, ev de yok,
hiçbir şey yok.

DEVRİMCİLİK, TESLİM OLMAMAKTIR!

AKP ile CHP arasındaki kavga
demokrasi kavgası değildir. Oligarşi
içi it dalaşıdır. CHP, ne katliamlara,
ne infazlara, ne kamu emekçilerinin
işten çıkarılmalarına karşı değildir.
CHP'nin gündemi halk için adalet
değil, kendisi için adalettir. Bu mücadelede CHP'nin kuyruğuna takılanlar, adalet ve demokrasi mücadelesini
güçlendirmiş olmaz; oligarşi içi mücadelede CHP'den yana taraf olmuş
olurlar.
AKP iktidarı, tüm güç gösterisine
karşın, ekonomik, siyasi, sosyal temeli
zayıflamış bir iktidardır. Bu nedenle
her türlü direnişten, kitlesellikten korkuyor.
Bir iktidar, Ankara'nın tüm polisini
seferber etmiş, bakanlarını seferber
etmiş, iki kamu emekçisinin direnişini
kıramıyor. Yüksel Caddesi'nde bir
avuç insanın direnişini kıramıyor.
Her ekonomik kriz, aynı zamanda
siyasi krizdir.
AKP uzun süredir o krizin içindedir. Korkusu bundandır. Kriz ne
zaman, neye dönüşür, bu, ülke içi
mücadeleden emperyalistlerin politikalarına kadar birçok etkene bağlıdır.
Bu nedenle krizin gelişimini kestirmek
mümkün değildir. Ama devrimciler,
şundan emindir: Devrimcilerin görevi
krizi derinleştirmektir. Aman şunu
yaparsanız kriz büyür diye oligarşiye
akıl hocalığı yapmak değildir.

Direniş ve Savaş İdeolojiktir;
Burjuvazinin İdeolojisini
Benimseyenler,
Faşizme Karşı Direnemez
Savaşamaz
İki kamu emekçisinin direnişinde,
sorun sadece iki kişinin işe iadesi
meselesi değildir. AKP iktidarı, Fethullahçıları tasfiye ederken, Fethullahı
bahane olarak kullanıp, kamu kurumlarındaki devrimcileri, demokratları
tasfiye ediyor.

Asıl tasfiye budur. Biliyoruz ki,
AKP ve Fethullahçılar, yarın yine ittifak yapabilirler. Düzenin asıl olarak
tehlike gördüğü devrimcilerdir.
Tıpkı 19 Aralık 2000 saldırısında
olduğu gibi, sorun sadece bir hücre
meselesi değil, devrimci hareketin
tasfiyesi saldırısıydı. Bayrampaşa Jandarma Tabur Komutanı Zeki Bingöl,
19 Aralık Katliamı’nın ölüm oruçları
için değil, "DHKP-C'yi bitirmek için
yapıldığını, kararın MGK'da alındığını"
söylemişti. Bunu 19 Aralık Katliamı’nın İçişleri Bakanı Sadettin Tantan
da itiraf etmiş, "Asıl amaç ölüm oruçlarını bitirmek değil, ... devletin otoritesini sağlamaktır." demişti.
Peki neden DHKP-C hedefti?
Cevap açıktı;
Çünkü dünyada ve ülkemizde, onlarca örgüt, Marksizm-Leninizmi terk
etmişken, devrimden, sosyalizmden
vazgeçmişken, ateşkes, barış diyorken,
NATO'yla, AB'yle, ABD'yle "diyalog"
kurarken, bir örgüt (DHKP-C),
devrim,
Marksizm-Leninizm,
proletarya diktatörlüğü,
bağımsızlık,
demokrasi,
sosyalizm
demeye devam ediyordu.
19 Aralık Katliamı ve tecrit saldırısı, "ya düşünce değişikliği ya ölüm"
saldırısıydı.
19 Aralık'ta asıl hedefin DHKP-C
olmasının anlamı budur.
Fiziki imha esas değildi; beyinlerimizi teslim almak istediler.
Emperyalizmle uzlaşanlar, oligarşiyle barışıp, oligarşinin parlamenter
düzeninde kendilerine yer arayanlar,
o günden bu yana, direnme dinamiklerini de kaybetmişlerdir. Çünkü beyinlerini teslim etmişlerdir.
Bu nedenle, yıllardır devrimcilerin
dışında direnen ve zafer kazanan yoktur.

Direnenler Kazanacak!
En büyük teslimiyet, asıl teslimiyet,
emperyalizm karşısında ideolojik olarak silahsızlanmaktır. Kendi ideolojisi
olmayanlar, emperyalizmin ideolojisini
kabul ederler. Beyin boş kalmaz. Burjuvazinin ideolojisiyle düşünülmeye
başlanınca da, emperyalist AB üyesi
olmak normalleşir. Emperyalizmin
silahlarıyla, Irak'ın kurtarılması, Rakka'nın özgürleştirilmesi "normal" gelmeye başlar.
Devrimcilik, emperyalizme ve faşizme karşı olmaktır.

Direnmeye Devam
Ediyoruz.
Çünkü Biz Devrimciyiz
Tarih bize gösterir ki, her direnişin
mutlaka zafer kazanacağının garantisi
yoktur.
Bazen direnmenin kendisi zaferdir.
Siyasal ve maddi sonuçları yıllar içinde
ortaya çıkar. Bazen direniş, daha sıcağı
sıcağına yaşanırken zaferle taçlanır. Burada kesin olan şudur; direnenler er
veya geç, zaferi kazanır. Direnmeyenlerin
ise böyle bir şansı hiç olmaz.
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Direniyoruz.
Sahte hümanizmleriyle faşizme
güç veren "bırakıncılara" kulaklarımız
tıkalı.
Güler Zere'yi sahiplenmemiz karşısında yenildiler.
Engin Çeber'le, Berkin'le ilgili direnişlerimiz, katilleri açığa çıkardı.
70 yaşındaki Kemal amcanın iradesi karşısında yenildiler.
Nuriye ve Semih'in iradesi karşısında, 71 yaşındaki Mehmet Güvel'in
iradesi karşısında da yenilecekler.
Zafer direnenlerindir!

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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1) Dostu düşmandan ayırmakta
ustalaşmak, savaşta ustalaşmaktır.
Savaş, dost düşman ayrımında gerçeğin ölçüsüdür. Savaş içindeki yerine, aldığı tavra göre, dostumuzu
düşmanımızı tanırız. Bu ayrım en az
savaşın kendisi kadar netlik taşır.
Savaşın her anında vardır.
2) Dostu düşmanı tanımak için
,sınıfsal bakmak gerekir. Dostunu
düşmanını tanımakta zorlanan, karıştıran, kişi ya da örgüt olarak
sınıfsal bakış açısını kaybetmiş demektir.
Dostluk-düşmanlık, sınıfsaldır,
tarihseldir. Dünden bugüne oluşmamıştır. İnsanın insan tarafından sömürülmesiyle beraber, ayrım başlamıştır. Bu ayrışma, günübirlik olaylara, durumlara göre değişiklikler
göstermez.
3) “(...) bizimle düşman arasındaki
çelişmelerle halk içindeki çelişmeler
arasında berrak bir ayrım yapamıyor
ve ikisini birbirine karıştırıyor. Bunların bazen kolayca karıştırılabileceği
kabul edilmelidir. (...) bizim siyasetimiz, düşmanla aramıza kesin bir
çizgi çekmek ve farkına vardığımız
zaman hataları düzeltmektir” (Seçme
Eserler-Mao, 5.cilt Syf. 426)
Mao'nun söylediği o kesin çizgi
konulmadan, hiçbir konuda, hiçbir
alanda gerçek anlamda bir zafer kazanılamaz. Bu çelişkinin bilimsel çözümlenmesini her olayda, her alanda
yapabilmeliyiz. Aksi halde kime karşı,
neden mücadele ettiğimizi unuturuz.
4) “Siz efendi kalmak istiyorsunuz,
öyleyse her zaman düşman olarak
kalacağız, bugün de otuz yıl önce
olduğu gibi. Sizin her şeyiniz var,
bizim hiçbir şeyimiz yok, size karşı
dostluk beslememizi bekleyemezsiniz
daha!” (Köylüler, Balzac Syf.87, Oda
Yayınları)
Balzac'ın konuşturduğu yoksul
köylü, tarihsel gerçeği çok basit, çok
net anlatıyor.
5) Halktan yana tavrına göre, sı-

Dostunu Dümanını Tanımak,
Devrimcinin
Sınıf Bilincinden Doar

nıfsal kimliği belirleriz. Söyleme değil, yaşamımıza bakarız. Ülkemizde
bütün halk düşmanı iktidarlar, hatta
“patronlar”, “halkçı” söylemleri en
üst perdeden seslendirirler. Halkı
sevdiklerini, halktan yana olduklarını
her fırsatta dillendirirler. Öte yandan
ülkemizde milyonlar işsiz, aç, onbinler hapishanelerde. Sokaklarda
insanlarımız donarak ölüyor. Sellerde
ölüyor. Şehirlerde, evlerinin içinde,
dağlarda insanlarımız katlediliyor.
Söz söyleme hakkı dahi tanınmayan
halk, en şiddetli baskıyı yaşıyor. Tüm
bunları ve dahasını bilip iktidara ya
da onun herhangi bir uzantısına, parçasına “dost” diyebilmek mümkün
değildir. Bunu, “düşmanı tanımamak”
olarak açıklayamayız. Bu ideolojik
bulanıklıktır.
6) Dostu düşmanı tanımak için
güçlü bir anti-emperyalist bilince sahip
olmalıyız. Halkların baş düşmanı emperyalizmdir. Başta ABD emperyalizmi
olmak üzere, emperyalistlerin kan,
gözyaşı, açlık... götürmedikleri dünyamızın hiçbir noktası kalmamıştır.
Afganistan'dan Somali'ye, Somali'den
Suriye'ye... Dünyanın her yerinde siyasi,
askeri, ekonomik olarak halklara açılan
tüm savaşları emperyalistler çıkartmıştır
ve sürdürmektedir.
Askeri üsler, ilaç tekelleri, silah
sanayii, GDO'lu ürünleri, tüketim
artıkları, yozlaştırma araçları... Vatansız bırakılan milyonlar, ölü balıklardan daha kıymetsiz insanlar.
Emperyalizm “barış yanlısı, güler
yüzlü, insancıl” vb. olamaz!
7) Emperyalistlerden “dost” edinmeye çalışanlar, halktan uzaklaşan ve
gerçek dostlarından vazgeçenlerdir.
Devrimciler, “köprüyü geçene kadar
ayıya dayı diyelim” anlayışıyla savaşamazlar. Muğlaklaşan sadece bir kavramın tanımı değildir. Sınıfsal olarak
savaş saflarının muğlaklaşmasıdır.
Bugün Suriye'de YPG'nin, ABD
emperyalizmiyle “çıkar ilişkisi” dost
düşman ayrımındaki muğlaklaşmanın

sonuçlarını göstermesi açısından
önemli bir örnektir. Tarih böyle bir
dostluğun olamayacağının yüzlerce
örneğiyle doludur.
8) Halkımızın deney-tecrübesi,
dostu düşmanı tanımada en önemli
kılavuzumuzdur. Halkın söylencelerinden türkülerine, hatta beddualarına
kadar her şeyde ayrımın ne kadar
net olduğunu görebilirsiniz. Sadece
ozanların şiirlerine baksak yeter. Bedreddinler, Pir Sultanlar, Çakırcalılar,
Şahin Beyler, Mahirler, Denizler...
vardır. Yaşayan öncüler, halkın dostlarıdır. Ülkemizde ve dünyada halk,
dostunu düşmanını iyi tanıdığını göstermiştir. Halkla beraber savaşanlar
içinde ayrım çok nettir. Milyonların
dilindeki “Amerika katil, katil” gerçeğini duyup “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” diyerek düşmanımızı
tanıdık, tanıttık.
9) Dost cephesini büyütmek, ancak düşmanı tam olarak tanımakla
mümkündür. Dostlarımıza karşı yürüttüğümüz amansız ideolojik mücadele, dost cephesini büyütme hedefimize doğru atılmış, en güçlü
adımlardır.
Halk düşmanı olmayan herkes ve
her örgütlenme, dostumuz olabilir.
Milyonları örgütleme iddiamız, dost
cephesini büyüterek ancak mümkün
olabilir. Halkımızın bir sözü vardır;
“Dost kazanmak zor, düşman kazanmak kolaydır” diye.
Sınıfsal kimlikleriyle halk saflarında olması gereken, ancak ideolojik
zayıflıkları nedeniyle düşmana hizmet
eden politikaları savunanları da kazanmayı hedeflemeliyiz. Bugün
AKP'ye oy veren milyonlarca yoksul,
kendi ipini çektiğini öğrendiğinde
birçoğu için, iş işten geçmiş olabilir.
Nedenleri bulup çözmek, halka düşmanını göstermek, sorumluluğumuzdur. Bunu yapacak ideolojik güce
sahibiz.
10) Devrimcinin dostunu düşmanını bilmemesi devrimci kimliğini
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kaybettiği anlamına gelir. MarksizmLeninizm klavuzluğunda yapılan devrimcilik için, dostu düşmanı tanımak
mümkün değildir. Ancak M-L kılavuzu olmayanlar yolunu şaşırır, düşman sofrasında yem olurlar.
11) Dost-düşman tanımı, bir tercih
meselesi değildir. Dostumuzu, düşmanımızı biz seçmeyiz. “Tarihsel

olarak oluşmuş ve sınıfsaldır” derken
zaten bunun bir tercih sorunu olmadığını belirtmiş oluyoruz. Nasıl ki
devrimcilik yapmak bir zorunluluğun
sonucu ise, dostumuzu düşmanımızı
tanımak da aynı zorunluluğun gereğidir. Dost-düşman kişilere, örgütlere
göre değişmez.
12) “Toplum bireylerden oluşmaz.

Nuriye ve Semih'in Direnişi
Dalga Dalga Yayılmaya, Halkla
Buluşmaya Devam Ediyor

Caddesi, Cemevi Bölgesi, Atatürk
Mahallesi, Parseller, Beşkat, Mehmet
Akif Mahallesi, Perşembe Pazarı,
Kemal Delen Parkı çevresi, Bahariye
Bölgesine Nuriye ve Semih’in direnişini anlatan pullamalardan 150
adet yapıştırıldı. Direniş halka duyuruldu.
-21.00-22.00 arası yapılan tencere
tava, ışık söndürme ve ses çıkarma
eylemine 14 Temmuz akşamı da
devam edildi.
-15 Temmuz'da ise Atatürk Mahallesi’nin birçok bölgesine 150’den
fazla Nuriye ve Semih'in direnişini
anlatan pullamalar yapıştırıldı. Ayrıca
Beşkat bölgesinde yapılan akşam
eylemleri anlatıldı. Bir sonraki gün,
her akşam yapılan eylem tekrar yapıldı. Ve eylemde Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça'nın durumu halka
anlatıldı.

Nuriye ve Semih'in, işlerine geri
dönmek için yaptıkları direnişe destek
çalışmaları ve eylemleri İstanbul'un
birçok mahallesinde devam ediyor.
Her ne kadar işbirlikçi AKP iktidarı
onları tutuklayarak direnişi bitireceği
hesabı yaptıysa da, bu hesapları boşa
çıkmıştır. Çünkü direniş bitmiyor,
günden güne yayılarak, çoğalarak
büyüyor.
Şimdi herkes bu direnişi fırtınaya
çevirmek için, daha fazla emek harcamalı, sahiplenmelidir. Çünkü Nuriye
ve Semih bizim özlediğimiz adalet
uğruna, bedenlerini açlığa yatırdılar.

TAYAD'lı Aileler
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
ile ilgili TAYAD'lı Aileler tarafından
15 Temmuz'da Çayan Mahallesi 500
T durağına pankart asıldı.
Ayrıca aynı gün Çayan Mahallesi'nde şablon çalışması yapıldı. 17
Temmuz'da ise Nurtepe Mahallesi'nde
Nuriye ve Semih'in direnişini anlatan
pankart asıldı.

İkitelli'de Nuriye ve Semih
İçin Işık Söndürme Eylemi
İkitelli Halk Meclisi, 12 Temmuz'da İkitelli sokaklarında Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için ışık
söndürme eylemi yaptı. İkitelli halkı
eyleme, ışık söndürerek, tencere tava
eylemleriyle destek verdi.
- 14 Temmuz'da ise Kemal Paşa

Çayan Halk Meclisi,
Nuriye ve Semih'in Direnişi
İle İlgili Toplantı Yaptı
Çayan Halk Meclisi 15 Temmuz
akşamı Hüseyin Aksoy Parkı’nda
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
için halk toplantısı yaptı.
Toplantıdan önce kahvelere, kafelere gidilerek çağrı yapıldı. Hüseyin
Aksoy Parkı'nda oturanlara ve park
etrafındaki evlerde oturan insanlara
Nuriye ve Semih anlatıldı. Halka
Nuriye ve Semih'in sağlık durumu
hakkında bilgi verildi. Nuriye ve
Semih’in taleplerinin kabul edilmesi
için, direnişi büyütmek için ne ya-

Toplumsal sınıf mücadelesinde karşı
karşıya gelen sınıflardan oluşur.”
(Marx)
İşte bu karşı karşıya gelme hali,
dostu düşmandan ayrıştırır. Halkla
beraber, halkın iktidarı için mücadele
eden devrimciler, bu hedefe ulaşmayı
ne kadar istiyorlarsa, işte o kadar
dostlarını ve de düşmanlarını tanırlar.

Çayan
pılması gerektiği üzerine konuşuldu.
1 saat süren toplantıya 28 kişi katıldı.
Toplantı bittikten sonra Hüseyin Aksoy Parkı'ndan sloganlarla, alkışlarla
Çayan Halk Bahçesi’ne kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte "Nuriye ve
Semih Yalnız Değildir!", "Nuriye ve
Semih’in Talepleri Kabul Edilsin!",
"Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!"
sloganları atıldı.
-17 ve 18 Temmuz'da yapılan ses
çıkarma eylemine 10'ar kişi katıldı.
Çayan Halk Bahçesi önünden başlayan yürüyüş, alt sokaklarda da devam etti. Yürüyüş 20 dakika sürdü.
"Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız",
"Nuriye Semih Onurumuzdur", "Yaşasın Açlık Grevi direnişimiz" sloganları yürüyüş boyunca hiç susmadı.
- Çayan Halk Meclisi tarafından
18 Temmuz akşamı Dilan Kafe’de
Nuriye ve Semih’i anlatan sinevizyon
gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösterimine 20 kişi katıldı.
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Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
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1996 Direnişçisi Mehmet Güvel "Onlar Ölürse Ben De Ölürüm" Diyorsa Faşizm Yenilmiştir

MEHMET AMCALARIN ÖĞRENCİLERİ, BUGÜNÜN DİRENİŞ ÖNCÜLERİ OLMUŞTUR

DİRENİŞTE VE ZAFERDEKİ BU TARİHSEL SÜREKLİLİK,
KAZANACAĞIMIZIN GARANTİSİDİR
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TAYAD'lı Mehmet Güvel, 1 Temmuz'da faşizmin ancak direnilerek
yok edilebileceğini, Nuriye ve Semih'in taleplerinin kabul ettirilmesi
için çaba sarf edilmesi gerektiğini,
bunun için kendisinin de onlara açlığıyla destek vereceğini söyleyerek,
direnişe başlamıştı. Şimdi açlığının
20'li günlerinde.
Mehmet Güvel bir Ölüm Orucu
gazisi. 1996 yılında devrimci tutsaklara yapılan hücre tipi hapishane
saldırısını geri püskürtmek için, onlarca yoldaşıyla ölüm orucuna yatmış
ve 69 gün açlıkla direnmişti. 1996
Ölüm Orucu direnişinde yaşça en
büyük direnişçi, tüm direnişçilerin
Mehmet amcası idi. Yaşı ileri idi
ama savaşın, Türkiye devrim tarihinin
bir öğrencisiydi. Faşizmin ancak direnilerek yenilebileceğini 1984 Ölüm
Oruçlarından öğrenmişti.
Ve o gün Mehmet amca direnirken
çocuk yaşında olanlar bugün faşizmin
ancak direnilerek yenileceğini ama
mutlaka yenileceğini bilerek, direnişlerini sürdürüyorlar.
Açlığının 132. gününde Semih
Özakça; "Birlikte başaracağız. Güzel
günler, güneşli günler bizi bekliyor,
buna tüm kalbimle inanıyorum" diye
sesleniyor telefonda Türkiye ve dünya
halklarına. Kazanacağından emin,
direnişine de, kendine de, halkına
da, yoldaşlarına da güvenli. Geleceğe,
gelecek güzel günlere inançlı.
Birkaç gün önce Yüksel Caddesi
direnişçileri gözaltına alınıp ev hapsine mahkum edildiğinde Nuriye demişti ki; "Ne Yüksel boş kalacak,
ne de açlık grevimiz son bulacak.
Direniş kendi yolunda ilerleyecek.
Kendi bildiği yoldan, hesaplarını
bozmaya, yalan ve demagojilerini
parçalamaya, sözünü söylemeye devam edecek."
Faşizmin halkın, direnişçilerin
iradesine, devrimin iradesine yenileceğini bilmenin verdiği kararlılıkla

konuşuyor Nuriye.
Esra diyor ki; "İlerleyen günlerde
belki fiziken ayrı düşeceğiz. Direnişin
ve sevdamızın coşkusu zindanlarda
dahi, bizi buluşturacaktır. Hiçbir şart
ve koşulda direnmeyi bırakmayacağız."
Sevdanın da, direnişin de gücünü
kuşanarak konuşuyor Esra. Faşizm
onu işinden, öğrencilerinden ve eşinden ayırdı. Esra ise açlığıyla eşine,
direnişiyle işi ve öğrencilerine kavuşacak olmanın inancıyla konuşuyor.

Nuriyelerin İradesi
Halkın Tarihsel İradesidir
Şair diyor ya; "Elbette bir bildiği
var bu çocukların / Kolay değil öyle genç ölmek / Yeşil bir yaprak
gibi yüreği/ Koparıp
ateşe atmak / Pek öyle
kolay değil. (Hasan Hüseyin Korkmazgil)
Elbette kolay değil
açlığa yatmak, yaşamın peşinde ölümle
yan yana yürümek.
Kolay değil açlıkla direnmek. Ama bir bildiği var Nuriye'nin,
Semih'in, Esra'nın...
Tıpkı 1996'da 50'li
yaşlarını süren Mehmet Güvel'in o zaman
"biz kazanacağız" diye
yumruğunu sıkıp haykırdığı gibi bir bildikleri var. Onlar, faşizmin, iradelerine yenileceğini biliyorlar. Faşizmin, kendi direnişlerinde temsil ettikleri
halkın iradesini yenemeyeceğini biliyorlar.
Direnişlerin dünyanın onlarca ülkesine,
Anadolu'nun onlarca
şehrine yayılmasına

sebep olan bu iradedir. Teslim olmayan bu iradedir. Kimsenin OHAL
koşullarında direnmeyi aklından geçiremediği, geçirmeye korktuğu günlerde tek başına İnsan Hakları Anıtı
önüne, umuttan ve inançtan bir anıt
gibi dikilen Nuriye'ye direnme gücü
veren bu iradedir.
Dünyada, halkın iradesinin üstünde bir güç yoktur. Dünyanın en
modern, en güçlü ordularına onyıllar
boyu unutamadıkları yenilgileri tattırdı bu irade. Rusya'da, Çin'de, Vietnam'da, Küba'da.... Tüm dünyanın
önünde titrediği Hitler faşizmini yerle
yeksan etti bu irade. "En modern",
"en güçlü" olabilirler, ama en büyük
olan halktır. Halktan daha çok olamaz
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faşizmin orduları, silahları... Halk
eğer birleşirse ondan daha güçlü de
olamaz emperyalizmin, faşizmin orduları, saldırıları, baskıları... Tarih
bize bunu gösteriyor, bunu öğretiyor.
Halktan daha güçlü bir ordu, bir
silah yoktur, halkın iradesinden daha
güçlü bir irade yoktur.

Direnişçilerin Bu Sınırsız
İradelerinin
Kaynağı Nedir?
Bu kaynak her şeyden önce onların
sınıf ve tarih bilinçleridir. MarksistLeninist ideolojidir.
Emekçilerin susarak, sinerek değil,
direnip de baskılar artınca geri dönerek değil, ancak ve ancak kararlılıkla, sonuna kadar ilerleyerek kazanacağını biliyorlar. Sınıf bilinci,
haksız yere işlerinden atılanların,
"işimizi geri istiyoruz, işlerimize iade
edilene kadar direnişimiz sürecek"
demeleridir.
Bu kadar sade, bu kadar basit.
Ezen ile ezilenin çatışmasında ancak
bir tarafın teslim olmasıyla çatışmanın
bitebileceğinin en sade ifadesidir bu
cevap. Ezilen teslim olmadıkça, ezen
teslim olacaktır. Bunu bilmektir sınıf
bilinci. Yüzbinler çaresizlik içinde
beklerken öne atılıp, yüzbinler içinde
sadece birkaç olmakta güçsüzlük değil, dünyanın en büyük gücünü bulup,
bu gücü kuşanmaktır sınıf bilinci.
Tarih bilinci, binlerce yılın birikimini, bir köprü gibi geleceğe taşımaktır. Mehmet Güvel dün ile bugün
arasındaki direniş köprüsüdür. Tarihteki direnişlerimiz ve zaferlerimiz
Mehmet Güvel ile bugüne bağlanıyor.
Nuriyeler o köprünün üzerinden geçip
yeni tarih sayfalarına açılıyorlar ve
geleceğe köprü oluyorlar.
Tarihten öğreniyorlar, tarihin sürekliliğini simgeliyorlar Nuriyeler
ve Mehmet amca... Nuriyeler'in ortaya
koyduğu sınıf bilinci, Mehmet Güvel'de simgelenen tarih bilinciyle bü-

Nuriyelerin İradesi Halkın
Tarihsel İradesidir
Şair diyor ya; "Elbette bir
bildiği var bu çocukların /
Kolay değil öyle genç ölmek /
Yeşil bir yaprak gibi yüreği /
Koparıp ateşe atmak/ Pek öyle
kolay değil. (Hasan Hüseyin
Korkmazgil)
Elbette kolay değil açlığa
yatmak, yaşamın peşinde
ölümle yan yana yürümek.
Kolay değil açlıkla direnmek. Ama bir bildiği var
Nuriye'nin, Semih'in, Esra'nın... Tıpkı 1996'da 50'li
yaşlarını süren Mehmet Güvel'in o zaman "biz kazanacağız" diye yumruğunu
sıkıp haykırdığı gibi bir bildikleri var. Onlar faşizmin
iradelerine yenileceğini biliyorlar. Faşizmin, kendi direnişlerinde temsil ettikleri
halkın iradesini yenemeyeceğini biliyorlar.
tünleşiyor ve halka önderlik ediyor.
Bunca baskının, AKP katillerinin
onları her gün bir başka saldırıya
uyandırmalarının, her gün ağızlarından köpürttükleri pis salyalarının,
dişlerinden damlayan kanların ortasında; onlar her akşam uyumak için
yatağına uzanırcasına açlığın koynuna
uzanmakta tereddüt etmiyorlar. İşte
bu M-L ideolojinin gücüdür aynı zamanda.
Nuriyeler nezdinde halkı faşizmin
karşısında saflaştıran, faşizme karşı
uzlaşmamamayı, direnmeyi, zafer
kazanmayı öğreten M-L ideolojidir.
Halkın ve direnişçilerin iradesinin

kaynağı asıl olarak bu M-L ideolojidir.

M-L İdeoloji Direnmeyi,
Kazanmayı Öğretiyor
Hitler ordularının tanklarını durdurmak için bedenlerini tank paletlerinin altına atan direnişçiler gibidir
bugün Nuriyeler. Ellerindeki silah
direniş, kararlılık, inanç ve kendi
bedenleridir. Bugün haksızlığın, adaletsizliğin ortasında, bugün faşizmin
en vahşi saldırılarının karşısında onlar
M-L ideolojinin açtığı yoldan ilerliyorlar. Onlar dünyada adaletsizliğe,
zulme, faşizme karşı onlarca yıldır
direnen, destan yazanların öğrettikleriyle direniyorlar.
Düşmanlarını bu ideolojiyle tanıyor, bu ideolojiyle düşmanlarına
karşı nasıl zafer kazanılacağını öğretiyorlar. Düşmanın zalimliği ve sınıfsal kiniyle vazgeçmediği saldırılarını ancak ve ancak kararlı bir direnişle yenebileceklerini öğreniyorlar
M-L ideolojiden. Düşmanlarından
adalet, merhamet, iyi niyet beklemenin tarihsel bir yanılgı olacağını
öğreten bu ideoloji nedeniyle "bırakın" çağrılarına "dilenci değil direnişçiyiz" diye, Mehmet Güvel'in açlığıyla cevap veriyorlar.
"Tek insan mucizeler yaratır" diyen M-L önderlerinin gösterdiği yoldan ilerliyorlar. Tek kişiyle çıktıkları
yoldan ulaşıyorlar dünya halklarının
beynine, yüreğine... Kemal amca da
böyle kazanmamış mıdır? Faşizmin
karşısında 70 yaşında bir direniş mucizesi değil midir Kemal amca? Faşizmi bu mucize yenmemiş midir?
Evet, bugün bu direniş aslında
kazanmıştır. Bu direniş çoktan faşizmi
yere sermiştir. Çünkü bu direniş,
dünyanın dört bir yanında adalete
aç olanlara, adalet için direniş yolunu
açmıştır. Herkese elinde bir döviz
ile sokağa çıkabileceğini, "TEK" de
olunsa direnilebileceğini göstermiştir.
Bu mucizedir küçük çocuklarımızı
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dahi kilometrelerce zulme karşı yürüyüş yaptırtan.
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M-L ideolojiden sabırla, sakince
hedefine yürümeyi öğrendiler ve şimdi halka öğretiyorlar. Düşmanın günün
24 saati sanki hiç yenilmeyecekmiş
gibi, sanki direnişçileri teslim alacakmış gibi saldırması karşısında paniğe kapılanlara bilge olgunluğunda
hedefinden şaşmadan cevap veriyorlar. DİRENİYORLAR.

Direnen, Birlik Olan
Kazanır
Kemal amcanın zaferi, Nuriye,
Semih, Esra, Mehmet Güvel'in süren
direnişleri, bu direnişlere açlıklarıyla,

yürüyüşleriyle, açıklamalarıyla, gönderdikleri kitaplarıyla, her gün işkencelerle gözaltına alınacaklarını
bile bile Yüksel'i terk etmemeleriyle,
tek başına yola düşenleriyle... destek
olanlar bizi de çağırıyor. Bize adalet
yolunu gösteriyor. Bize onur, umut
yolunu gösteriyor.
Tüm bir halk direnebilir, faşizmi
birlikte yenebilir. Ne kadar birleşirsek
o kadar hızlanırız. Ne kadar hızlanırsak o kadar yaşatırız. Hem açlıkla
adalet arayan Nuriyeleri yaşatmak
için, hem hayatımızın her anına sindirmeye çalıştıkları zulmü, yozluğu,
adaletsizliği reddetmek için, direnişçilerin çağrısına kulak verelim.
Geleceğimiz için direnelim ve

geleceğimize yürüyelim.
Faşizm teslim olacak, faşizm bu
iradeye teslim olacak. Faşizm halkın
iradesine yenilecek.
Biz de yerimizi alalım bu çatışmada. Biz de bu iradeye, irademizi
katalım.
Mehmet Güvel'in çağrısına kulak
verelim:
"Bu sesin daha da genişlemesi
lazım. Ne kadar çok olursak o kadar
çabuk kazanırız!"
Nuriye ve Semih'in çağrısına kulak
verelim:
"Adalet Dilenerek Değil Direnerek Kazanılır!"
Onur ve adalet için biz de direnelim.

Çağrı
Nuriye ve Semih İçin
1 Günlük Açlık Grevindeyiz
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, işlerine geri dönmeleri talebiyle başlattıkları açlık grevinde 130. günlere
girdiler. Bedenleri günbegün erirken, hepimizin adalete
olan açlığı günbegün artıyor. Halkın Mühendis Mimarları
olarak, 20 Temmuz'da Nuriye ve Semih için bulunduğumuz her yerde 1 günlük destek açlık grevi yapacağız;
Nuriye ve Semih’in açlığına, adalet talebine ortak
olacağız. Tüm halkımızı ve meslektaşlarımızı, 20 Temmuz
günü Nuriye ve Semih’in açlığına ortak olmaya çağırıyoruz.
Halkın Mühendis Mimarları
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Tüm Saldırıların Altında Halktan Duydukları Korku Vardır
Bizim İşimiz, Direnişimizi Daha da Büyütmektir
Çünkü Haklı ve Meşruyuz
Akademisyen Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın Sincan Hapishanesi’nde sürdürdükleri açlık grevi direnişi 130’lu günlerini geride bırakırken
AKP iktidarının direnişe yönelik saldırıları devam ediyor. İhraç edildikleri
görevlerine, iade edilme talebiyle başlattıkları ekmek, adalet, onur mücadelesi her gün saldırı, gözaltı ve tutuklamalarla karşılık buldu.
AKP hükümeti, aciz saldırılarıyla
hala direnişi durdurabileceğinden
medet umuyor. Direnişi bitirmeyi,
halkı susturmayı ve sindirmeyi hedefleyen saldırıların yoğunluğu ve
çeşitliliğine rağmen, direnişten bir
an bile geri adım atılmadı. Aksine
direniş yayılıp büyüyerek, halka mal
oldu.
Açlık grevlerinin 76. gününde
Nuriye ve Semih tutuklanarak Sincan
Hapishanesi’ne konuldu. Direnişi bitirmeyi hedefleyen AKP iktidarı, direnişin hapishanede de sürdüğünü,
Yüksel Caddesi’nin boş bırakılmadığını gördü. Yüksel Caddesi’ndeki
İnsan Hakları Anıtı bariyerlerle kapatılmasına rağmen her gün öğlen
13.00 ve akşam 18.00’da burada
açıklamalar yapılmaya çalışıldı.

Saldırılar bununla da kalmadı;
Nuriye ve Semih’in açlık grevi direnişini karalamaya çalışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “yiyorlar”
açıklaması yapıp direnişe gölge düşürmeye çalıştıysa da, zorla müdahale
tehditleriyle de aslında süren direnişi
durduramadıklarını itiraf etmiş oldular. Nuriye ve Semih’in bulundukları hapishanede gardiyanlar, Nuriye ve Semih’in hücre kapısını her
gece açıp “öldün mü, yaşıyor musun”
diye soruyorlar. Amaçları direnişi
etkisizleştirmek, güçten düşürmek
olsa da başarılı olamadılar.
Direniş içeride ve dışarıda eş, anne,
kardeş, kaynana, yoldaş sıcaklığı ve
kararlılığıyla sürerken bu sefer de Nuriye ve Semih’in avukatlarıyla görüşme
talebi çarpıtılarak,
Av. Selçuk Kozaağaçlı hedef
alındı ve medyada “Avukatlar istemediği için açlık grevini bırakmıyoruz” şeklinde haberler yayınlandı. Av. Selçuk Kozaağaçlı
hedef alındıysa da
sonuç alınmadı,
“Av. Selçuk Ko-

zaağaçlı benim de avukatım” diyen
binlerce insan çıktı. Ayrıca devrimci,
demokrat avukatlar, “Nuriye ve Semih’in de binlerce avukatı var” şeklinde
açıklama yaptı. Av. Selçuk Kozaağaçlı’ya yönelik linç kampanyası da başarısızlığa uğradı.
Direnişe yönelik bir diğer saldırı
biçimi ise, Yüksel’de eyleme katılanlara
yönelik zehirli gaz kullanılması oldu.
Bununla ilgili Ankara Tabibler Odası’nın yaptığı açıklamada, bu gazların
öldürücü etkisinden bahsediliyor. Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut,
9 Temmuz’da açıklama yaparak, polislerin kullandığı “Model 5” türü biber
gazının kendilerine başvuran bir vakada
karaciğer enzimlerini 20 kat yükselttiği,
sindirim sistemine zehirli etkide bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.
Buna rağmen hemen her gün, “işimizi
geri istiyoruz” eylemine katılanlara
gazla saldırıldı. Kalp pili takılı olup,
sağlığı her an kötüleşebilecek olan
öğretmen Acun Karadağ, bu gazlardan
defalarca fenalaşarak hastaneye kaldırılırken, birçok kişi gazlardan etkilendi.
Plastik mermi de kullanıldı. Görevinden ihraç edilen Veli Saçılık’ın
vücudunun çeşitli yerlerine isabet
eden onlarca plastik merminin izine
rastlandı.
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Nuriye ve Semih’in haklı taleplerinin toplumun tüm kesimlerinde
bu denli karşılık bulmasını hazmedemeyen AKP iktidarı, bu kez de
direnişi sürdürenleri ev hapsi ile durdurmaya çalıştı. 6 Temmuz’da evleri
basılarak gözaltında alınan Yüksel
Caddesi direnişçileri Esra Özakça,
Nazife Onay, Nazan Bozkurt, Acun
Karadağ ve Erdoğan Canpolat’a ev
hapsi cezası verildi.
Son dönemdeki saldırıların tümü,
AKP hükümetinin iflasıdır. Tüm saldırılara, tutuklamalara rağmen, direniş
büyüdü, tecrit duvarlarını çoktan aştı.
AKP bu saldırılarla ancak halkın öfkesini ve kinini kazanabilir. AKP
hükümeti, kaçınılmaz sonunu şimdiden gördüğünden halktan, halkın
haklı mücadelesinden korkuyor ve
acz içinde her tarafa saldırıyor. Biz
ise haklıyız ve meşruyuz. Tarihsel
ve siyasal haklı olanın önünde hiçbir
gücün duramayacağının bilinciyle
direniyoruz.

Sonuç olarak; Tüm saldırıların
altında halktan duydukları korku vardır onların.
Onlar zayıf biz güçlüyüz. Onlar
haksız biz haklıyız.
Bizim işimiz ise, direnişi daha
çok büyütmek olmalıdır.
Zaferi mutlaka biz kazanacağız,
direnenler kazanacaktır, diyor ve son
sözleri direnenlere bırakıyoruz:
Semih Özakça: “Direnişimiz devam ediyor ve devam edecek. Bu
inançla herkesi sımsıkı kucaklıyor
ve içeride dışarıda direniş mücadelemize kararlılığımızla devam edeceğiz. Adaleti, onuru, ekmeği beraber
savunacağız. Güzel günler, güneşli
günler hepimizi bekliyor, buna tüm
kalbimle inanıyorum”
Nuriye Gülmen: Her gün ölümü,
sakatlanmayı göze alarak iki kez o
alana (Yüksel) çıkıyorlar. Tutuklanmaktan mı korkacaklar? Sahiplenen
diğer insanları korkutmaksa amaç,

Kamu Emekçileri Cephesi: Gazetecilik
Değil Tetikçilik Yapan Sabah ve Star’ın
Gücü Halkın Avukatlarına Yetmez!
Pisliğinizde Boğulacaksınız!
Bugün SABAH ve STAR “gazeteleri” Avukat Selçuk
Kozağaçlı’yı hedef gösterdi. Buna tabii şaşırmadık. Sahibinin sesi olan bu iki “gazete” kendilerine düşen
çanak yalayıcılığını göstermişlerdir.
Nuriye ve Semih’in direnişlerini bitiremeyen AKP
iktidarı her türlü yolu deniyor. Önce Nuriye ve Semih’i
tutukladılar sonra Yüksel’de direnenlere ev hapsi verdiler,
şimdi de avukatlarını hedef gösteriyorlar. Aslında ne
kadar doğru, haklı olduğumuzu bir kez daha görmüş
olduk. Bu saldırganlıklarının, ahlaksızlıklarının başka
bir açıklaması yok. Halkın avukatlığını yapan Selçuk
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artık o eşik aşıldı. Halk aşan bir direnişe, kamu emekçilerinin ekmek
ve onur mücadelesinde hiçbir hesapları tutmayacak. Arkadaşların
serbest bırakılacağını düşünüyorum
ama aksi bile olsa direniş sürecek.
Ve eminim büyüyerek sürecek. Ne
Yüksel boş kalacak, ne de açlık grevimiz son bulacak. Direniş kendi yolunda ilerleyecek. Kendi bildiği yoldan, hesaplarını bozmaya, yalan ve
demagojilerini parçalamaya, sözünü
söylemeye devam edecek. Açlık, tüm
olağan ve olağanüstü şeylerin arasında tüm mütavaziliğiyle, sadeliğiyle,
açıklığıyla sürüyor. Sizleri çok seviyorum. İçten sevgilerimle... “
Acun Karadağ: "Nuriye ve Semih
duvarları aşıp seslerini dünyaya duyurabiliyorsa biz de bu duvarları
aşıp sesimizi duyuracağız. Hiçbir
zaman haklılığımızı perdeleyemeyecekler, üstünü kapatamayacaklar."
Mehmet Güvel: “Onlar hiçbir
şart altında taleplerinden vazgeçmediler. Onları hapsederek eylemi
bitireceklerini sandılar; yanıldılar.
Nuriye ve Semih’in dostları, Yüksel
Caddesi’ni yalnız bırakmadılar. Ben
de onların açtığı yoldan gideceğim,
dedim; aç kalacaklarsa ben de aç
kalacağım, sakat kalacaklarsa ben
de sakat kalacağım, öleceklerse ben
de öleceğim.”
Esra Özakça: “Sesimizi kesmek,
bizi kamuoyundan koparmak için bahanelere ihtiyaçları var. Ancak suçumuz
olmadığı için çaresiz kalıyorlar.”

Kozağaçlı, elbette AKP faşizmini rahatsız ediyor. Çünkü
ne kadar haksızlık, hukuksuzluk, hak alma mücadelesi
varsa, karşılarında halkın avukatlarını, Selçuk Kozağaçlı’yı
görüyorlar. Katil, hırsız olduklarını ortaya çıkarıyor. O
yüzden AKP faşizmi halkın avukatlarının sesini susturmaya çalışıyor.
Ama yanılıyorlar. Haklı olmak, meşru olmak daha
fazla ses çıkarmaktır. Halkın avukatları da bugüne kadar
bunu yaptılar, bundan sonra da bunu yapmaya devam
edecekler. Tehditleri boşuna. Kimse halkın avukatlarını
yıldıramaz.
Kanlı Ellerinizi Avukatlarımızın Üzerinden Çekin!
Bizim de Avukatımız Selçuk Kozağaçlı!
Kamu Emekçileri Cephesi
13 Temmuz 2017
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Sanatçı ve Aydınlar, Nuriye ve Semih’e Kitap Gönderdiler
Bu Zulüm Son Bulsun, Nuriye ve Semih İşlerine İade Edilsin!
Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için sanatçılar bir
kampanya daha başlattılar. Aralarında
Burhan Sönmez, Ataol Behramoğlu,
Ayşe Kulin, Vedat Türkali’nin tiyatro
sanatçısı kızı Deniz Türkali, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney, Zülfü Livaneli,
Enver Aysever, Hasan Öztoprak ve Yaşar
Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban gibi
isimlerin yer aldığı pek çok sanatçı ve
yazar, Gülmen ve Özakça’nın tutuklu
bulunduğu hapishanelere kitaplarını gönderdiler. Nuriye ve Semih’e gönderilen
kitapların hepsinde yazarlarının kendi
el yazılarıyla kaleme aldıkları destek
mesajları bulunuyor. Bu destek mesajlarını
aşağıda yayınlıyoruz.
Ataol Behramoğlu:
Sevgili Nuriye, Sevgili Semih;
Kalplerimiz sizlerle çarpıyor. Sizler
sadece kendiniz için değil, adaletsizliğe
uğrayan herkes için canınızı ortaya koydunuz. Sizi seviyoruz. Zulmü, duyarsızlığı, adaletsizliği, hukuksuzluğu lanetliyoruz. Yetkilileri bir kez daha adil
olmaya çağırıyoruz. BU ZULÜM SON
BULSUN!
Hasan Öztoprak:
Çok değerli kardeşlerim Nuriye ve
Semih;
Haklı mücadelenizde yanınızda olduğumu bildirmek isterim. Bir an önce
sağlıklı bir şekilde aramıza dönmeniz
en büyük dileğimdir. Yürekten selamlar.

Enver Aysever:
"Canım Nuriye, kalbim seninle atıyor.
Özlemle, dostça"
"Canım Semih, yeniden yan yana
olacağız. Özlemle, dostça"
Fatoş Güney:
Yılmaz (Güney) da Ankara Cezaevi’nde çocuk koğuşunda yaşanan olayları
ve şiddeti protesto etmek için diğer mahkûmlarla birlikte açlık grevi yaptı. Grevi
başlattığı için Ankara’dan Kayseri’ye
gönderildi. Nuriye ile Semih’in baştan
beri yanındayım. İnsan hayatı çok değerli.
Onların yaşamalarının özgürlük ve demokrasi mücadelesine, devrimci mücadeleye ve bizlere çok daha faydalı olacağını düşündüm hep. Bugün su bile
içemediklerini duydum, beni o kadar
etkiliyor ki, anlatamam. Onlara destek
olmak için bir gün süreyle ben de açlık
grevi yaptım. Mümkün olsa yanlarına
gidip grevi ben devralmak isterim. Onların
bayraklarını artık biz devralalım.
Deniz Türkali:
“Düşmana inat bir gün fazla yaşamak”
babamın sık kullandığı bir cümledir. Bu,
onlara, bırakın açlık grevini demek anlamına gelmiyor. Verdikleri mücadelenin
anlamlı olduğunu bildiğim anlamına geliyor. Bir an önce bu işin sona ermesini
bekliyorum. Yetkililerden görüşme taleplerimize bir karşılık alamadık. En
azından tutukluluklarının sonlandırılmasını istiyoruz. Bu tamamıyla vicdani bir

meseledir. Vicdanı olan hiçkimsenin bu
iki genç, pırıl pırıl insanın gözümüzün
önünde erimesine izin vermeyeceğini
umuyorum.
Zülfü Livaneli:
Nuriye ve Semih zaten okuyan, yazan,
zihinsel olarak çok gelişmiş arkadaşlarımız. Onlara bir saygı, sevgi simgesi
olarak kitaplarımızı gönderiyoruz. Aslında
onların ruhlarının değil, bedenlerinin gıdaya ihtiyacı var. Ne yazık ki şu aşamada
elimizden başka bir şey gelmiyor.
Orhan Alkaya:
"Canım Nuriye, haklı ve güçlü isyanın
benim de isyanımdır. Lütfen yaşa, çok
yaşa birlikte yürüyelim.
"Canım Semih haklısın, güçlüsün.
Beni de güçlendirdin. Lütfen yaşa çok
yaşa gücümüz buluşsun.
Emre Kongar:
Sevgili Nuriye, en iyi devrimci mücadelesini sürdüren devrimcidir. Çok
yaşamalısın.
"Sevgili Semih, en iyi devrimci mücadele eden devrimcidir. Yaşamalısın."
Ayşe Kulin:
"Onlara ulaşıp söyleyemiyoruz ama
bilsinler ki amaçlarına ulaştılar. Artık
herkes, bütün dünya onlar sayesinde
Türkiye'de yaşanan sorunun farkına
vardı. Onlar artık iki bayrak oldular. Bir
su damlası kadar masum olduklarını biliyoruz. Bunlar iki can, iki öğretmen."

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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 Biz Diyoruz ki;

DİRENİŞLERİ YARATAN, DİRENİŞİ
ZAFERLE TAÇLANDIRAN
DEVRİMCİLERDİR, ŞEHİTLERİMİZDİR

Biz

diyoruz ki; devrimciler direnişleriyle, arkadan geleceklere güzel günler bırakmak için
direnirler. Devrim şehitlerimizden Fatma Koyupınar; “Çünkü ben ülkemde insanca yaşamak istiyorum.
Düşüncelerimi yaşamak istiyorum. O yüzden, o bayrak hep bende olacak ve istiyorum ki, o bayrak
benimle zafer burcuna dikilsin ve başka insanlar ölmesin.” demiş bunu direnişiyle somutlamıştır.

 Biz diyoruz ki; direniş, bugünden zaferi kazanma ve teslim olmamanın teminatıdır. Devrim
şehitlerimizden Hüseyin Çukurluöz ve Bekir Baturu; “Tek kelimeyle bugün zafer; devrim ve
devrimciliğe dair tüm umutları yok etmek isteyen emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı baş eğmemek,
teslim olmamak demektir. Bugün zaferin adı, ölümüne direnmektir. Biz tarihin çocuklarıyız.
Misyonumuz büyük, ufkumuz büyük. Çünkü biz güneşin ülkesini istiyoruz. Çünkü tarih baba;
“yaşamda söz hakkına sadece ve sadece direnenler sahiptir” diyor. “Biz, geleceğimizde söz sahibi
olmak için direniyoruz. Zafere kadar direneceğiz.” diyerek, zafer yolunun direnişten geçtiğini belirtiyorlar.



Biz diyoruz ki; direnmeden, bedel ödemeden zafer kazanamayız, yok oluruz. Devrim
şehitlerimizden Ahmet İbili; “Nasıl ki; bugüne kadar en küçük şeyi bile bedel ödeyerek zorla koparıp
aldıysak, bundan sonra da öyle olacaktır. Elbirliğiyle bu süreçten de başımız dik, alnımız ak
çıkacağız” diyerek, bedel ödemeden en ufak bir hakka bile sahip olamayacağımızı vurguluyor.
Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017



Biz diyoruz ki; direnmek, kararlılığın, hedefe varılacağının ilanıdır. Devrim şehidi Berkan
Abatay; “Hala dimdik ayaktayım ve yürüyorum. Yürüyebileceğim yere kadar değil, varmak istediğim
yere kadar dimdik yürüyeceğim” diyerek, direnen insan iradesinin karşısında, bütün engellerin
yıkılacağını söylüyor.



Biz diyoruz ki; direnişçilere ‘bırakın’ çağrıları yapmak, öz olarak ‘teslim olun’ demektir.
Devrim şehidi Melek Birsen Hoşver; “Bu zamanda direnmekten başka seçenek yok. Bu defa ara yol
yok, bulmam da mümkün değil, kararımı verdim, direnişten yana olacağım” diyerek, direnişi
bırakmanın, ara yol aramanın direniş tarihine ihanet olduğunu belirtmişti.



Biz diyoruz ki; AKP iktidarının direnişlere tahammülü yoktur ve her dönem saldırır, yeni
kararlar çıkartır. Devrim şehidi Veli Güneş; “Düşmanın, eylemimiz karşısında iktidarını korumak için
acizliğinden dolayı saldırıları da artabilir ve birçok yoldaşımız şehit düşebilir. Ama zaferi yine biz
kazanacağız” diyerek, her saldırı altında direnenlerin kazanacağını vurguluyor.



Biz diyoruz ki; direnişte başka yol aramak, halka güvenmemek düşmana hizmet eder.
Devrimciler direnişlerinin sonunda zaferi kazanacaklarını daha ilk günden ilan eder. Devrim şehidi
Ayşe Baştimur; “Bizler, kazanmak için yola çıktık. Hiç kimse tereddüt etmesin, kazanacağımız
günler çok yakında. Şimdiden, halkımızın ve dünya halklarının zaferini kutluyorum” diyerek,
halkların zaferini direnişinin ilk günlerinden kutluyor ve geleceğe direniş geleneği bırakıyor.



Biz diyoruz ki; çağımızda direnmemek, insan onuruna yapılan haksızlıklara karşı ses
çıkarmamak, tarihin çöplüğüne atılmaktır. Devrim şehidimiz Özlem Durakcan; “Ahlaksızlığın,
hırsızlığın, dolandırıcılığın yüceltildiği bir dünyada; insanı, insanlığından çıkaran her türlü yozluğa
karşı bir şeyler yapmak gerekiyordu. ‘Ben de bu sürece dahil olacağım’ dedim.” diyerek, direnişiyle
bütün düzen pisliğine karşı savaşın sembolü oldu.
16
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Biz diyoruz ki; direniş, insan ve insanlık onurunu korumaktır. Devrim şehidimiz Fırat
Tavuk; “Bir Mevsim Aç Olacağız, Her Mevsim Onurlu Olmak İçin…” sözüyle onurumuz için
her türlü bedeli göze aldığımızı ortaya koydu.

 Biz diyoruz ki; direnişlerde tereddüte yer yoktur. Devrim şehidimiz Erdoğan Güler; “Çok
lafa gerek yok! İşte zulüm, işte ben, işte direniş” diyerek, direnişin meşruluğunu bu kadar net ve
bu kadar sade anlatıyor.

 Biz diyoruz ki; direnmeden özgür olunamaz. Düşmanın ve emperyalistlerin politikalarıyla
hiçbir örgüt, hiçbir halk ve vatan özgür olamaz. Halklara ve vatana özgürlüğü, sonuna kadar
direnmek getirir. Dayımız Dursun Karataş; “Özgürlük kimseye bahşedilmez, kazanılır. Biz,
özgürlüğü kazanma savaşının içinde olacağız” diyerek en net şekilde vurguluyor.



Biz diyoruz ki; Selam Olsun Tüm Direnenlere. Direne Direne Kazanacağız! Zafer
Direnenlerin, Bizim Olacak!

Yürüyüş Dergisi Halka Umut Olmaya
Halkı Aydınlatmaya Devam Ediyor
Yürüyüş dergisi halka ulaşmaya
devam ediyor. Yozlaşmaya, yalan
habere barikat olan dergimizi halka
ulaştırma sorumluluğuyla daha fazla
emek harcamalı, daha fazla insana
gitmeli, gerçekleri onlara taşımalıyız.
İSTANBUL:
Gülsuyu:
Gülsuyu Mahallesi'nde 13
Temmuz'da yapılan dağıtımda
Yürüyüş dergisi okurları, ikişerli
grup halinde Çarşamba Pazarı Sokağı
ve Duygu Sokak’taydılar. 21. sayıdan
50 dergi halka ulaştırıldı. Dergi dağıtımı sırasında Yürüyüş dergisi dağıtımcıları halkla gündem üzerine kısa
sohbetler yaptılar. Çalışmaya 6
Yürüyüş okuru katıldı.
İkitelli:
İkitelli mahallesinde esnaf ve
kahvelere gidilerek Yürüyüş dergisinin neden okunması gerektiği üzerine konuşmalar yapıldı. Çalışmada
200 dergi dağıtılırken mahallede yozlaşmaya, çeteleşmeye, uyuşturucuya,
fuhuşa, kumara izin verilmeyeceği
Yürüyüş dergisinin bu mücadeleyi

ve nedenlerini anlattığı, bu dergiyi
çıkarmak için bedeller ödendiği, devrimcilerin tutuklandığı anlatıldı.
Avcılar: Avcılar Firuzköy’de 19
Temmuz'da Yürüyüş dergisinin dağıtımı yapıldı. Ayrıca dağıtımda
Ankara'ya direniş alanına gidişin
çağrısını yapan bildiriler dağıtıldı.
45 dergi ve 150 bildiri halka ulaştırıldı.
Sarıgazi:
Sarıgazi Mahallesi'nde 18
Temmuz’da esnafa dergi dağıtımına
çıkıldı. 4 kişinin katıldığı çalışmada
3 saat içinde 180 dergi verildi. Akşam
ise evlere çat kapı Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapıldı. 5 kişinin katıldığı
dağıtımda 47 dergi halka ulaştırıldı.
Çayan:
Çayan Halk Meclisi çalışanları
17 Temmuz'da Çayan Mahallesi'nde
dergi dağıtımı yaptı. Dağıtımla birlikte, Nuriye ve Semih'in talepleri
anlatıldı. Ve her akşam 21.00'da
Nuriye ve Semih için yapılan ses
çıkarma eylemine çağrı yapıldı. 4
meclis çalışanın katıldığı dergi dağı-

Sayı: 24

Yürüyüş

Sarıgazi

23 Temmuz
2017

tımında 47 dergi halka ulaştırıldı.
Bir sonraki gün iki meclis çalışanı
Güzeltepe Mahallesi’nde dergi dağıtımı yaptı. Dağıtımda 54 dergi halka
ulaştırılırken aynı gün esnafa yapılan
dağıtımda 15 dergi dağıtıldı.
ANADOLU
Mersin:
Mersinde 16 Temmuz’da
Kazanlı’da Yürüyüş dergisi dağıtımı
ve kapı çalışması yapıldı. Nuriye ve
Semih hocanın direnişleri ve son
gelişmeler halka anlatıldı. İki Yürüyüş
okurunun katıldığı ve iki saat süren
çalışmada 25 dergi halka ulaştırıldı.
Demirtaş Mahallesi, Tarsus ve Mersin
Merkez’deki dağıtımda ise toplam
100 dergi halka ulaştırıldı.

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde

DEVRİMCİLİK, UZLAŞMAMAKTIR!

17

SLOGANLARIMIZ//GELENEKLERİMİZ
Sloganlarımız Tank Kadar Güçlüdür Geleneklerimiz Yıkılmaz Bir Kaledir
Sloganlarımız:
Slogan; sözün kısa, özlü, çarpıcı olanıdır. İnsanlara
herhangi bir olaya ilişkin gerçekleri veya bizim herhangi
bir konudaki politik tavrımızı, en kısa ve özlü bir
biçimde anlatmak içindir. Sloganlar kimliğimizdir.
- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişine
verilen uluslarası destek;
- Dünya Halklarının Dayanışması, Direnişe Güç
Veriyor!
- Direnişimiz Sınırları Aşıyor, Dünya Halkları İle
Kucaklaşıyor!
- Adaletsizliğe Ezilen Hiçbir Halk Sessiz Kalamaz!
- Tüm Dünya Halklarına Umut Oluyor Direnişimiz!
- Direnişler Halkları Birleştiriyor ve Güçlendiriyor!

Sayı: 24

Yürüyüş
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- Direnenlerle halkın bağını koparmak için verilen
ev hapsi cezaları;
- Direnişçiler Halktır, Halktan Koparamazsınız!
- Direnişlerimiz Evlere Hapsedilemez!
- Ev Hapsi Cezaları İle Direnişleri Bitiremezsiniz!
- Bulunduğumuz Her Alanı, Direniş Yerine Çevireceğiz!
- Ne Yaparsanız Yapın, Direnişin Halklaşmasını
Engelleyemezsiniz!
- Halkın avukatlarını hedef göstererek, adaleti
savunmalarını engelleyemezsiniz;
- Kaleminizden Mürekkep Değil, Kan Akıyor!
-Ne Direnişçileri, Ne De Onların Haklı Mücadelelerini Savunan Avukatları Teslim Alamazsınız!
- Gerçek Adaleti Sağlayacak Olan, Halkın Avukatlarıdır!
- Devrimci Avukatları Hedef Gösteren, AKP'nin
Tetikçileridir!
- Halkın Avukatlarını Hedef Göstermek, Faşizmin
Katliam Talimatıdır!
- Askeri darbeler oligarşinin çaresizliğidir. Darbeler
asıl olarak halkın devrimci mücadelesini önlemek
içindir.
- Oligarşinin Krizi, Halkın Gücüdür!
- Faşizmin OHAL'i, Halka Karşı Savaş İlanıdır,
Savaşacağız, Kazanacağız!
- Halkın Sorunlarının Çözümü, Amerikancı İktidarlarlarda Değil, Devrimci Halk İktidarındadır!
- Çaresizsiniz, Çürüyorsunuz, Yok Olmaya Mahkumsunuz, Halkın İktidar Yürüyüşünü Engelleyemeyeceksiniz!
- OHAL'inizi Tanımıyoruz, Haklı ve Meşru Olan
Biziz, Kurtuluşa Kadar Savaşacağız!
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Geleneklerimiz:
- Savaşı halkın katkıları ile sürdürme geleneğimiz;
"Paraları çok az, toplu silah alamıyorlar, parça
parça alıyorlar, bu, paralarının az olmasından kaynaklanıyor... Ama şunu da biliyoruz, yöneticileri tank
alalım dese bulur taraftarları bu parayı" diyor ABD
kendi raporlarında. Savaşımızı, halkımızın alınteri
ile sürdürüyoruz. Eylemlerde amacımız, ağır silahlarla
vurmak, tonlarca bomba kullanmak değil, amacımız
faşizmi teşhir etmek, halka gerçekleri göstermektir.
Eylemlerin vereceği siyasi mesaj çok daha önemlidir.
Halk hareketleri, halka dayanmalıdır. Halkın katkıları
ile savaşı büyütmelidir. Gücünü halktan almayanlar,
halkın gücüne güvenmeyenler, sırtına emperyalistlere
dayandırır. Emperyalizm halklara düşmandır. Sırtını
emperyalistlere dayayanlar, halkın kurtuluşu için
değil, emperyalizmin çıkarları için savaşırlar. Temel
güç halktır, halkın gücüne inanmalıyız.
- Eldeki olanaklara göre savaşı büyütme geleneğimiz;
Hiçbir zaman halkın elinde, halk düşmanlarında
olduğu kadar büyük silah ve bolca mühimmat olmayacak, tanklarımız, toplarımız, savaş uçaklarımız,
olmayacak. Bizim en güçlü silahımız halka ve vatana
olan sevgimizdir, iktidar iddiamız ve zafere olan
inancımızdır. Savaşın kaderini belirleyecek olan silahların gücü değil, insandır, Marksist-Leninist ideolojidir. Bu şartlar altında savaşı sürdüreceğiz ve
savaşı büyüteceğiz. Yeri gelir elimizdeki bir taş silah
olur ve düşmanı vurur. Her şeyi silaha çevireceğiz,
taş, sopa, benzin, ip, tüp, bıçak her şey silah olabilir.
Savaşı bu şartlar altında sürdürmek, zafere olan
inancımız ve iktidar iddiamızdır. Elimizde olanak
yok diye savaşmayı bırakmayacağız. Hiçbir zaman
silahlara tapmayacağız, bu bizi zor şartlarda iken
savaşamaz duruma, hareket edemez duruma götürür.
Eldeki olanaklarımız ne ise, onunla kurtuluşa kadar
savaşacağız!
- Herkesin teslim olduğu noktada sosyalizmi savunmak Cephe geleneğidir!
- Sosyalizmin tüm değerleri, simgeleri Cephe ile
özdeşleşmiş, gelenekselleşmiştir!
- Halkına, vatanına, yoldaşlarına sahip çıkmak
devrimin sosyalizmin temel değeri, Cephe’nin geleneğidir!
- Burjuvazinin "birey"ine karşı devrimciliğin kolektivizmi Cephe ile gelenek olmuştur!
- Düzenin her türlü pisliğine karşı politika üretmek
Cephe’nin geleneği olmuştur!
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DEVRİM İÇİN SAVAŞIN OLMADIĞI,
EMPERYALİZMİN HAKİMİYETİNDEKİ DÜNYA,
UYUŞTURUCUNUN, MAFYANIN EGEMEN OLDUĞU
BİR DÜNYADIR

Emperyalizm Sadece Silahlarla, Uçaklarla, Talanla,
Sömürüyle Katletmiyor
Aynı Zamanda Uyuşturucuyla, Mafyayla,
Uyuşturucu Tekelleriyle de Katlediyor (2.Bölüm)
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2016 yılı, Birleşmiş Milletler
Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin
hazırladığı Dünya Uyuşturucu
Raporu, Güney Amerika’da
1998’de 3 milyon olan kokain
kullanıcısı sayısının 2014 yılında
5 milyona, Avrupa’da ise 2 milyondan 4 milyona yükseldiğini
gösteriyor.
Peki emperyalist ülkeler kendi topraklarında neden uyuşturucuyu yaygınlaştırıyorlar?
Çünkü, kendi ülkelerinde de
halkı yönetme sorunları var.
Kendi ülkelerinde de gençliği

yozlaştırmaya, uyuşturmaya ihtiyaç duyuyorlar.
Çünkü, emperyalist ülkelerde de, halklar ile emperyalizm
arasındaki çelişki, yeni sömürge
ülkelerdeki kadar keskin ve derinleşmiş olmasa da vardır. Emperyalizm, bu çelişkinin keskinleşmesini önlemek için başka
önlemlerin yanında, özellikle
gençlik başta olmak üzere, halkı
uyuşturucu, kumar, alkol ve
fuhuş bataklığında yozlaştırır.
Çünkü, emperyalizm kendi
ülkelerindeki halkları da ze-

hirleyerek, buradan uyuşturucu
rantı elde ediyor. Emperyalist
tekellerin rant için kar için zehirlemeyeceği kimse yoktur.
Ve emperyalist ülkelerde de
uyuşturucu ve yozlaştırma politikalarının hedefinde en çok
göçmenler vardır. ABD’de yaşayan Afrikalılar, karakafalılar
var örneğin. ABD hapishanelerinde 2.5 milyondan fazla tutuklu-hükümlü bulunuyor ve
bunların yüzde 90’ından fazlası
Afrika kökenli Amerikalılardan
oluşuyor.

DEVRİMCİLİK, UZLAŞMAMAKTIR!
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Emperyalizmin Uyuşturucuyla Zehirleme Politikası
Yoksulluktan ve İşsizlikten Besleniyor
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Uyuşturucu, emperyalizmin işgal
ve sömürgecilik politikasının bir parçasıdır. Ancak bu şekilde tanımlandığında, yaşananlar anlaşılabilir ve
açıklanabilir hale gelmektedir.
Uyuşturucu, büyük bir sömürü
ve büyük bir yoksulluk, işsizlik, bunlarla birlikte kültürel, ideolojik, sosyal
baskı ve dejenerasyon ile birlikte
yürütülüyor.
Yani, emperyalizm sadece sokaklarda uyuşturucu satıcılarını dolaştırmakla, onları koruyup kollamakla,
teşvik etmekle sınırlı bir çalışma yürütmüyor. Başta gençlik olmak üzere,
halkı uyuşturucu bataklığına sürükleyecek ekonomik-sosyal-kültürel ortamı da oluşturuyor.
Baskıyla boyun eğmeye zorluyor.
Eğitimsiz bırakarak, bilinçlenmesini, örgütlenmesini engelliyor.
İdeolojik-kültürel bombardıman
altına alıyor.
Sokaklarda her türlü yozluğu geliştiriyor. Uyuşturucu, kumar, fuhuş,
hırsızlık, halktan çalan, halka zarar
veren çeteleşme temel araçlar olarak
kullanılıyor.
Sömürünün sonuçları olarak yoksulluk, bir yandan devrimci dinamikleri, halkın sömürü düzenine öf-

kesini büyütürken, aynı zamanda da
halkın kendini eğitme, geliştirme
olanaklarını sınırlıyor, sisteme muhtaç
duruma getiriyor.
Gerçekte, tüm bunlar, parça parça
sömürgeciliğin ayaklarını ve aynı
zamanda da sonuçlarını oluşturuyor.
Sömürgecilik bunlardan besleniyor
ve bunları büyütüyor, geliştiriyor.
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
(TUBİM) 2014 Türkiye Uyuşturucu
Raporu’na göre, "İşsizlik sorunu
uyuşturucu kullanımını arttırıyor".
Rapora göre, uyuşturucu madde
kullanıcılarının % 34’ünün hiç bir
geliri yok, geliri olanların da yüzde
54’ünün geliri bin TL’nin altında.
Uyuşturucu zehrini yoksul halk
içinde yaygınlaştırmak için, çok ucuz
fiyatlarla ulaşılabilecek uyuşturucular
üretiyorlar. Uyuşturucu kullanımı o
derece yaygınlaştırılmış durumda ki,
artık ilkokulların önlerinde uyuşturucu
satılır duruma gelmiştir. Her yere
dikecek çok sayıda polisi olan devletin, halkın en küçük bir hak talebi
için binlerce polisi harekete geçiren,
1 Mayıs kutlamalarını engellemek
için İstanbul’u işgal altına alacak sayıda polisi harekete geçiren devletin,
ilkokulların önüne bile uyuşturucu
satışını engellemek için bir polis yerleştirmemesi, sadece devletin politik
tercihleri ile açıklanabilir.
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi
(UNODC)’un 2003’te hazırladığı ra-

porunda, uyuşturucu kullanım yaşının
11’e kadar düştüğü saptanırken, “Artan ulaşılabilirlik ve fiyatlardaki
düşme, madde kullanımı artışının”
bunun nedenlerinden biri olduğu belirtiliyor.
“Ürküten verilerde 12 yaşındaki
bir çocuğun bile uyuşturucu tedavisi
altında olduğu açıklanırken...” (Haber Vitrini-25.6.2012)
“Uyuşturucuyla tanışma yaşı
13'e kadar düştü...
Emniyet'in hazırladığı Türkiye
Uyuşturucu Raporu'na göre, uyuşturucu maddeyi ilk kez kullanma
yaş ortalaması 13.88 olarak hesaplandı.
Türkiye'de geçen yıl uyuşturucu
tedavisi gören en küçük bağımlının
yaşının 13, en büyük bağımlının
yaşının ise 65 olduğu, hastalardan
yüzde 0.24'ünün 15 yaşın altında
bulunduğu bildirildi.” (Sabah25.12.2012)
İlkokul önlerine kadar uyuşturucu
satışının yaygınlaştırılması, faşizmin
halk düşmanı yüzünün çirkinlik boyutunu da gösterir. Artık ilkokul düzeyindeki çocuklarımıza saldırır hale
gelmişlerdir. Kurşunla çocuklarımızı
katleden faşizm, uyuşturucu zehriyle
de zehirleyerek hem çürütüyor, hem
de öldürüyor.
İlk-orta okulların önlerinde uyuşturucu satan-sattıran da, anaların karınlarını deşip, doğmamış bebekleri
katleden faşizmdir. Aynı ölçüde halk
düşmanıdır.
Her türlü tüketim maddesinin fiyatları yükselirken, uyuşturucu maddelerin fiyatlarının düşürülmesi de
yoksul halk çocuklarının uyuşturucu
ile zehirlenerek etkisiz hale getirilmesinin bir sistem politikası olduğunu
gösteriyor.
“Gettolarda her yerde uyuşturucu
vardır. ‘Crack’ sağlamada hızlı artış,
kese fiyatının düşmesine yol açtı.
Kesenin fiyatı 1988’de 40 dolar iken
bugün 3 ile 10 dolar arasında değişen bir fiyata, indi. Bu fiyat düşmesi
geçim olanakları zayıf bir tüketiciler
akını doğurdu. Ayrıca, şırıngasız
tüketilebilen bu ticari kokain, AIDS
korkusunu da uzaklaştırmaktadır.
New York devletinde “crack” tüke-
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tenlerin üçte birinden
fazlası Afrikalı Amerikalılardır; oysa bunlar
devletin toplam nüfusunun ancak % 14,6’sını
oluşturmaktadırlar.”
(Kapitalizmin Kara Kitabı)
Rakamlar gösteriyor
ki, uyuşturucu yoksul,
Afrika kökenli Amerikalıların yaşadığı Getto’larda uyuşturucu fiyatları da düşürülerek
yaygınlaştırılmıştır.
2016 yılı, Birleşmiş Milletler
Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin hazırladığı Dünya Uyuşturucu Raporuna göre, 15-64 yaşları arasında
yaklaşık 250 milyon kişinin 2014
yılında en az bir uyuşturucu madde
kullandığı görülüyor. Madde kullanım
bozukluğu olan kişilerin sayısı altı
yıldan beri ilk defa artarak, 27 milyondan 29 milyona ulaşmış bulunuyor.

Uyuşturucu, Kumar,
Fuhuş Sadece Sömürgeler
Değil, Emperyalist
Ülkelerde De Halkları
Uyuşturma ve
Rant Kapısıdır
Örneğin emperyalist ABD, uyuşturucu ve yozlaşmanın özellikle Afrika kökenli siyah halk arasında yaygınlaştırıldığı bir ülkedir.
Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere gibi emperyalist ülkelerde,
uyuşturucu kullanımı yine yaygındır.
Hollanda, uyuşturucu satışını hemen
hemen yasal hale getirmiş durumda.
Polislerin gözleri önünde, Avrupa’nın
pek çok ülkesinden insanlar Hollanda
Roterdam’a akın ederler ve polisin
gözleri önünde büyük bir uyuşturucu
ticareti döner. Öyle ki, daha Roterdam
güzergahında sizin aracınızı uyuşturucu tacirleri araçlarıyla kuşatmaya

alırlar, uyuşturucu satmak için adeta
taciz ederler.
Almanya, özellikle göçmen Doğu
Avrupa, Rusya, Afrika, Latin Amerika, Ortadoğu ve Asya kökenli yoksul
halkların hem yaygın olarak uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı, hem de
uyuşturucu bataklığı içinde çürütüldüğü emperyalist ülkelerden bir diğeridir.
2016 yılı, Birleşmiş Milletler
Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin hazırladığı Dünya Uyuşturucu Raporu, Güney Amerika’da 1998’de
3 milyon olan kokain kullanıcısı sayısının 2014 yılında 5 milyona, Avrupa’da ise 2 milyondan 4 milyona
yükseldiğini gösteriyor.
Peki emperyalist ülkeler kendi
topraklarında neden uyuşturucuyu
yaygınlaştırıyorlar?
Çünkü, kendi ülkelerinde de halkı
yönetme sorunları var. Kendi ülkelerinde de gençliği yozlaştırmaya,
uyuşturmaya ihtiyaç duyuyorlar.
Çünkü, emperyalist ülkelerde de,
halklar ile emperyalizm arasındaki
çelişki, yeni sömürge ülkelerdeki kadar keskin ve derinleşmiş olmasa da
vardır. Emperyalizm, bu çelişkinin
keskinleşmesini önlemek için başka
önlemlerin yanında, özellikle gençlik
başta olmak üzere, halkı uyuşturucu,
kumar, alkol ve fuhuş bataklığında
yozlaştırır.
Çünkü, emperyalizm kendi ülkelerindeki halkları da zehirleyerek,

buradan uyuşturucu rantı elde ediyor.
Emperyalist tekellerin rant, kar için
zehirlemeyeceği kimse yoktur.
Ve emperyalist ülkelerde de uyuşturucu ve yozlaştırma politikalarının
hedefinde en çok göçmenler vardır.
ABD’de yaşayan Afrikalılar, karakafalılar var örneğin. ABD hapishanelerinde 2.5 milyondan fazla tutuklu-hükümlü bulunuyor ve bunların
yüzde 90’ından fazlası Afrika kökenli
Amerikalılar’dan oluşuyor.
“Birçok Zenci sosyolog ve militanı, hükümetin Afrikalı Amerikalı’lar hakkındaki politikasında, soykırımcı bir arzu görmektedir: bu
politikanın amacı, Amerikan yöneticilerinin ‘nüfus fazlası’ dedikleri
şeyi ortadan kaldırarak Siyah nüfusun sayısını mali bakımdan kabul
edilebilir bir düzeyde tutmaktır.
Şu son on yılların pratiği bu çözümün kabul edildiğini ve uygulamaya konulduğunu göstermektedir.
Bu, sınırlı soykırım çözümüdür.
Bu soykırımın silahları, sefalet,
açlık, ailelerin parçalanması, işsizlik
dışında toplumsal tecrit (gettolar)
ve Zenci toplumu içine uyuşturucu
ve AIDS salmadır. Ayrıca Zenci nüfusun büyük bir bölümü Amerikan
hukuk ve ceza sistemi tarafından
ortadan kaldırılmaktadır.” (Kapitalizmin Kara Kitabı)
Avrupa’da da dünyanın dört bir
yanından gelen göçmenler, uyuşturucu bataklığının öncelikli hedefi
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Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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durumundalar. Türkiye’den, Ortadoğu
ülkelerinden, Afrika’nın hemen her
yerinden, Asya’dan, Doğu Avrupa
ülkelerinden, Latin Amerika’dan,
yani dünyanın dört bir yanından, ülkelerini, açlıktan, yoksulluktan emperyalist işgal ve savaşlardan dolayı
terk eden göçmenleri, Avrupa’da bekleyen bataklıklardan biri de uyuşturucu bataklığı oluyor.
Avrupa ülkelerinin hapishanelerine
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bakın, yaşadıkları ülkelerde yüzde
5-10 gibi oranlarda bir nüfus oluşturan
göçmenler, bu ülkelerin hapishanelerinde, yüzde 80-90 gibi oranlarda
bulunuyorlar.
Bunun nedeni, geldikleri bu ülkelerde en fazla emek ve bedel isteyen, toplum içinde de aşağı görülen
işlerde, çok düşük ücretlerle çalıştırılıyor oluşları, böylesi işleri bulmakta
da zorlanmaları, diğer yandan, uyuş-

turucu, fuhuş, hırsızlık bataklığının,
açlık-işsizlik kuşatmasında kendini
kaybeden göçmenleri yutmak için
bekliyor oluşudur.
Emperyalizmin uyuşturucu ve
yozlaştırma politikalarını kullanımı
öyle bir boyuttadır ki, bu politikalara
maruz kalan halk tarafından soykırım
politikasının parçası olarak değerlendiriliyor.

DİRENİŞİN SESİ, RESMİ, GÖRÜNTÜSÜ: FOSEM
FOSEM, Röportajlarıyla, Sergileriyle,
Fosem TV'yle Direnişi Halkımıza Ulaştırmaya Devam Ediyor!
Fotoğraf ve Sinema Emekçileri (FOSEM) halka gerçekleri anlatmaya ve ulaştırmaya devam ediyor. Tüm
saldırılara rağmen Yüksel Direnişi'nin sesi soluğu olmaya
devam ediyor. Bu çerçevede yaptıkları çalışmaları yayınlıyoruz:
- Ankara Yüksel Caddesi'nde bundan tam 229 gün
önce yükselen direniş devam ediyor. Direnişlerine açlık
grevi ile devam etme kararını 129 gün önce alan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça, açlık grevlerinin 76. günü
tutuklandılar.
Yüksel Caddesi’nde başlatmış oldukları direniş tüm
dünyaya yayılırken, FOSEM, direnişçilerin seslerine ses
olmak için, 1 haftalık destek açlık grevi yapan Halkın
Avukatlarıyla, açlık grevi yaptıkları İstanbul Barosu binasında 3 Temmuz'da bir röportaj yaptı.
- FOSEM, Nuriye ve Semih’in taleplerinin kabul
edilmesi için süresiz açlık grevine başlayan TAYAD’lı
Mehmet Güvel ile de, 5 Temmuz’da, Gülsuyu’nda
çetelerin katlettiği Hasan Ferit Gedik’in Küçükarmutlu’daki
evinde direniş üzerine bir röportaj yaptı.
- FOSEM TV’den İlk Program:
2 ay önce FOSEM TV’yi kuran Fotoğraf ve Sinema
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Emekçileri, ilk olarak Ana Halka Programıyla yayına
başladı. Ve şu ana kadar "OHAL’de Bir Ülke Direniyor"
ve "Halk Meclisleri" üzerine 2 program çekti. Ana Halka
Programı’nda zaman zaman röportajlara yer veriliyor.
İlk olarak İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskın sonrası
gözaltından çıkanlarla yapılan röportaj yayınlandı.

Devrimci İşçi Hareketi'nden
Büyüada'da Afişleme
Devrimci İşçi Hareketi tarafından 15 Temmuz'da faşizme karşı
direnme onurunu taşıyan, 130 gündür açlık
grevinde ve tutsak olan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işe geri
alınmalarını isteyen
afişler Büyükada’nın
duvarlarına yapıştırıldı.
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SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUNLAR / ÇÖZÜMLER
SORUN: Yoğunlaşmamak
ÇÖZÜM: Direnişe Odaklanmak ve
SEFERBERLİK
Seferberlik, “eldeki bütün güçleri, belli bir amaç
ve hedef için harekete geçirmek”tir.
Bugün bir seferberlik için, çok güçlü bir nedenimiz
var: Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın, 130’lu günlere
ulaşan direnişi.
Bütün halk kesimleri, bütün alanlar, birimler, direnişin
zaferi için yoğunlaşmalıyız.
Birçok yerde, birçok şey yapılıyor. Direnişler, onlarca
yere yayıldı, yürüyüşlere binlerce kişi katılıyor. Yüksel’de
olağanüstü bir kararlılık sergileniyor. Ama yetmez.
Herkes, ama en başta da KEC’liler ve Halk Cepheliler,
daha fazla yoğunlaşmalı, daha fazla seferber olmalıdır.
Yoğunlaşmanın, tam bir seferberliğin önündeki engeller
nelerdir?
“Başka işler.”
Mücadelenin ve örgütlenmenin ihtiyaçları, gerekleri hiçbir
zaman bitmeyecektir. Bir tek gün bile “tatil” yapmayacaktır.
O halde yoğunlaşma ve seferberlik, o pratik işlere, o
pratik yoğunluğa rağmen başarabilmemiz gereken bir iştir.
Reformistler, oportünistler, uzun süre direnişe dönüp
bakmadılar bile. Çünkü direnişin böyle kökleşebileceğine,
geniş kesimleri böyle etkileyebileceğine, böyle siyasi
sonuçlar yaratabileceğine inanmıyorlardı.
Direniş onları yanılttı, her zaman olduğu gibi.
Şimdi artık dışında kalmak gibi bir seçenekleri olmadığı
için, çeşitli destek, dayanışma eylemleri yapıyorlar.
“Destek” ve “dayanışma”; yani dışarıdan bir tavır.
Direnişi, kendi direnişi gibi görmüyor.
Dolayısıyla yaptıkları da ona göredir.
Ancak devrimciler için durum farklıdır.
Direniş, tüm kamu emekçilerinin, tüm halkın kendi direnişidir. Devrimciler için “desteklenecek” bir direniş
değildir. Tersine, can bedeli her direnişte olduğu gibi, devrimciler, direnişin sahibidir.
Bu direniş, kazanmalıdır.
Bu direniş, işten atılan tüm kamu emekçileri adına bir
zaferle sonuçlanmalıdır.
İşte bunun için, bir seferberlik hali içinde olmalıyız bu
süreç boyunca.

Seferberlik, iki katı emek ile çalışmaktır.
Seferberlik, tüm halk güçlerinin coşkusunu, motivasyonunu güçlendirmektir.
Motivasyonun tanımına bakalım:
Motivasyon; bir kişinin, işinin yönünü, gücünü ve
öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile
işe geçmesidir.
Felsefi bir tanımda ise şöyle diyor: “Bir düşünceyle,
bir duyguyla dolarak yücelme.”
Şu an işlerimizin öncelik sırasını belirleyen, bu direniştir.
Yola, ölüm orucu diyerek çıkmayan iki direnişçinin, tüm
gözaltılara, saldırılara ve tutuklamaya, hücrelere rağmen
hala sürdürdükleri direniştir.
Motivasyon, tarih bilincidir, sınıf bilincidir, yoldaş
sevgisidir. Dayanışma ve sahiplenme kültürüdür.
Seferberliği gerçekleştirecek olan, bu motivasyonu yaratacak olan biziz.
Neden? Çünkü, bizim dışımızda zafere, kazanabileceğine inanan kalmamıştır.
Bütün mesele budur. Direnerek kazanmak, bu ülkede
sadece bize özgü bir düşünce olarak kalmıştır.
Bırakın kazanmayı, reformizm, OHAL altında direnmenin
bile mümkün olmadığını söylüyordu. Direndik, Kemal
Gün’l; bombalanmış sığınakları açtırdık, katledilen gerillaların Sayı: 24
kemiklerini aldık. Direndik, Nuriyeler, Semihler’le, bütün Yürüyüş
kesimleri harekete geçirdik. Mahallelerde direniyoruz, der- 23 Temmuz
2017
neklerimizde direniyoruz. Reformizm gibi, oportünizm
gibi, derneklerimizin kapısına mührü vurup çekilmedik.
Ama biz, yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Bu direniş ve
zaferler, tarihimize yakışır bir davranış olmaz. Yeni zaferler
için, daha çok emek sarf etmeli, daha fazla yoğunlaşmalı,
seferber olmalı ve seferber edebilmeliyiz.
“Devrimcilik, bir ruh ve coşku, motivasyon ve moral
işidir. Bu ruh, siyasi olarak beslendikçe gelişir.”
Bu ruh, bu coşku, bu moral, tarihimizde var, bugünümüzde
var. Bunu, hayata ve halka, daha yaygın, daha etkili biçimlerde taşımalı, daha cüretli, daha yaratıcı eylemler, direnişler örgütlemeli, zaferi, her zaman olduğu gibi, koparıp
almalıyız.
Şu paragrafa bakalım ne diyor: “Bir işe-çalışmaya
kanını, canını, emeğini, her şeyden önemlisi devrimci
motivasyonunu, moral ve coşkunu kattığında, bütün
insanlar seninle birlikte olmak isterler.”
Nuriye ve Semih, bunu yaptılar ve herkes onlarla birlikte
oldu. Şimdi hepimizin, Nuriye ve Semih olup, tüm
halkımızı seferber etmesi gerekiyor.

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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TEK TİP ELBİSEYİ DAYATMAYA KALKARSANIZ

BİR KEZ DAHA YENİLİRSİNİZ!..

Özgür Tutsaklardan

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017

Gerici-faşist AKP, OHAL saldırıları
kapsamında, halk saflarına saldırmaya
devam ediyor. Ve şimdi sırada tutsaklara yönelik Tek Tip Elbise (TTE)
dayatması var.
"FETÖ" yaygarası adı altında, halkın ve devrimci tutsakların kazanılmış
haklarına saldırmayı iş edinen AKP'nin
yeni hedefi, Tek Tip Elbise dayatmasını canlandırmaya çalışmak oldu.
Özellikle "canlandırmaya çalışmak"
diyoruz. Çünkü, bizim açımızdan
"Tek Tip Elbise" yırtılıp atılmış ve
tarihin çöplüğüne gömülmüştür.
Gerici-faşist AKP'ye sesleniyor, kestirmeden söylüyoruz: Hodri meydan.
Ey halk düşmanı faşistler, hadi buyrun
bakalım. Gücünüz yetiyorsa TTE’yi
deneyin ve bir kez daha yenilin.
Tek Tip Elbise denilen paçavrayı
,12 Eylül Amerikancı faşist cunta döneminde dayattınız. Ki Tek Tip Elbise
de tecrit saldırısı gibi, esas olarak
emperyalizmin, siyasi kimliğimizi
yok etmeye yönelik politikasının bir
ürünüdür.
12 Eylül Amerikancı Cuntası'nın

şefi Kenan Evren "Devletin elbisesi
mutlaka giyilecek" diyordu. Bu yanıyla, Tayyip Erdoğan ile Kenan Evren, aynı halk düşmanlığının, aynı
alçak dilini konuşmaktadırlar.
Faşist Kenan Evrenler'in TTE dayatmasını, direnişle karşıladık.
Bakın, TTE saldırısı başladığında,
Özgür Tutsaklar 2 No'lu Askeri Mahkeme'ye verdikleri 18.08.1983 tarihli
dilekçede ne diyorlardı:
"...İnsanlık onurunu yok etmek isteyen askeri yaptırım ve işkenceye
teslim olmayacağız!
Özgürlüğümüzü yok etmek, yaşam
bağımızı koparmak isteyen faşizmin
elbiselerini giymeyeceğiz!
Ve bizleri düşüncelerimizden vazgeçirmek, kendi köleleri yapmak arzusunda olacaklara diyoruz ki, başaramayacaksınız!...
Başaramayacaksınız. Çünkü biz halkız ve milyonlarız. Yalnız Türkiye değil,
tüm dünya halklarıyla beraberiz!..
İnançlıyız, er geç yeneceğiz!..."
Öyle de oldu. Direndik ve yendik.
TTE saldırısını ezip geçtik. "Yaşasın
Direniş" dedik ve ekledik; "Yaşasın
Zafer!" İçinde, önderimiz Dursun Karataş'ın da olduğu 1984 Ölüm Orucu
Direnişi’miz 75 gün sürdü ve 4 şehidimizin ardından zaferi kazandık.

Özgür Tutsaklara, Hiçbir
Güç TTE Giydiremedi

Dursun Karataş tek tek elbise direnişi
sırasında mahkemede
24

1984 Ölüm Orucu Direnişimizin ilk
şehidi olan Abdullah
Meral şöyle diyordu:
“... Biz, kara toprak
gibi verimli devrim
tarlasına düşen tohumlarız. Birçok filizlerimiz olacak.”
Öyle de oldu. O
dört karanfilin birçok
filizleri oldu ve o
günden sonra Özgür
Tutsaklar'a hiçbir güç

Tek Tip Elbise giydiremedi. Denediler
ama asla başaramadılar.
Ve dahası, Avrupa hapishanelerinde
tek başına tutulan Özgür Tutsaklar'a
da TTE giydirmeyi başaramadılar. Bütün
dayatmalara, fiili ya da açlık direnişiyle
cevap veren Özgür Tutsaklar, Avrupa
emperyalistlerinin dayatmalarını boşa
çıkartmasını bildiler.
Faşizmin TTE saldırısının amacı,
teslimiyeti bütün bedene giydirip, devrimci tutsakları nedamet getirmiş birer
"suçlu" olarak halka teşhir etmektir.
Bir diğer ifadeyle TTE, halk saflarına
beyaz bayrak çektirmek anlamına gelmektedir. Tam da bu nedenle asla
kabul edilemez ve Özgür Tutsaklar
tarafından asla kabul edilmemiştir. Bu
uğurda yıllarca iç çamaşırıyla kalınmıştır... Her mahkeme günü işkenceyle,
zorla giydirilen Tek Tip Elbiseler, mahkeme salonlarında parçalanıp faşizmin
yüzüne fırlatılmıştır. Faşizmin TTE’sini
giymektense, yaşanan çıplaklık, onurumuzun ifadesi olmuştur. TTE giyilmiyor diye, yıllarca ziyarete, avukata,
hasteneye götürülmemişizdir. Bunlar
birer tehdit aracı olarak kullanılmıştır
ama böylesi aşağılık şantajlarıyla da
sonuç almaları mümkün olamamıştır.
Hepsine tek bir cevabımız olmuştur:
Tek Tip Elbise Giymedik Giymeyeceğiz... Ve bütün dünya, bu zaferimize
tanık olmuştur. Direnip kazanan yine
biz olmuşuzdur.

Direniş Sanatı
Geleneğimiz Olmuştur
Efendileri Amerikan emperyalizminin, Guantanamo toplama kampında
uyguladığı Tek Tip Elbise'yi alıp burada uygulamaya kalkan AKP'li gerici-faşistlere sesleniyoruz: Hodri
meydan...
Gericiliğinize, faşistliğinize, bütün
alçaklığınıza hodri meydan...
Hadi gelin... Cesaretiniz varsa gelin... TTE deneyin ve bir kez daha
yenilin...
1984 Ölüm Orucu Direnişi’mizin

DEVRİMCİLİK, TESLİM OLMAMAKTIR!

zaferimizin ardından şöyle demişti Sevgili Dayı ve direnişçi yoldaşlarımız:
"... Biz, siyasi kimlik sahibi insanlar
olarak, sınıflar savaşının bulunduğumuz cephesinde, bu kavganın sanatını yapmaya çalıştık. Başarabildik
mi? Bu sorunun cevabını tarih verecek,
uzun süreli devrim süreci verecek.
Bu sorunun cevabını halkımız verecek.
Kavgayı ilmik ilmik ören düşünce
tarzının, halk kitlelerine ulaşıp ulaşmadığında bulacağız cevabı. Direniş
sanatının bir gelenek haline gelip
gelmemesinde göreceğiz cevabını."
Ülkemiz devrimci hareketi, 1984
koşullarında, Dayı'nın da içinde olduğu
önder kadroların yaptığı Ölüm Orucu
ile 4 şehit vererek teslimiyet saldırısını
boşa çıkartmıştır. 1996 koşullarında,
artık kadrolarımızın yaptığı bir eylem
olan Ölüm Orucu ile 12 şehit verilerek
teslimiyet saldırısı boşa çıkartılmıştır.
2000-2007 arasındaki Büyük Direniş’imizde ise artık Ölüm Orucu halklaşmış durumdadır. Ve iki çocuklu

annelerin katılıp kahramanlaştığı direnişimiz, 122 şehitle zafere ulaşmıştır.
Tarihsel gerçeklik şudur ki, Özgür
Tutsaklar var oldukça, hapishaneler
birer direniş mevzisi olacaktır. Bu
bizim gerçeğimizdir.
1984 Ölüm Orucu'nun muzaffer
direnişçileri, zaferin ardından şöyle
diyorlardı:
"... Doğru yaptığımıza inanıyoruz!..
Çünkü bugün artık egemen güçlerin
zindanlardaki oyunlarını büyük oranda
bozduk. Planlarını işlemez kıldık.
Çünkü onların, tutsak kitlesini teslim
alma programını boşa çıkardık. En
zor koşullarda bile, cezaevlerini, direniş seslerinin hiç susmadığı bir direniş odağı, bir muhalefet odağı yaptık."
İşte bu tarihsel köklerimizden, tarihe
kanla yazılmış tarihimizden, gelenek
ve değerlerimizden, şehitlerimizden
güç alarak diyoruz ki, TTE dayatmanızı
bir kez daha ezip geçeceğiz.
12 Eylül generallerinin, Avrupa

Hindistan Demokratik Hakları
Koruma Derneği’nin
Nuriye ve Semih İle İlgili Dayanışma Mesajı
Hindistan Demokratik Hakları Koruma Derneği, 16
Temmuz'da, Nuriye ve Semih için destek mesajı yolladı.
Yolladığı mesajda şunları dile getirdi: "9 Kasım 2016’dan
beri Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmelerine
karşı direnen eğitim ve bilim emekçileri birliği üyesi olan
akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın büyük açlık grevi direnişini destekliyoruz. Hindistan’da, bu şiddetsiz direniş biçiminin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Sömürge döneminde Jatin Das ve günümüzde Irom Sharmila Chanu gibi birçok açlık grevi direnişçisi tarafından, şiddet içermeyen bu güçlü direniş ile
yurttaşlarımızın kalbinde derin izler bırakmıştır. Bizler de
acı veren sıkıyönetim tecrübelerinden biliyoruz ki, bu
baskıya rağmen sonunda onlar kazanamayacak.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın, bu cesaret ve
inançlarıyla, baskıcı politikaları bozguna uğratacaklarına,
kazanacaklarına inanıyoruz... Dayanışma ile"
İmzacılar: Dhiraj Sengupta, Genel Sekreter, Demokratik

emperyalistlerinin başaramadığını,
gerici-faşist AKP de başaramaz. Hiçbir
güç Özgür Tutsaklar’ı teslim alamaz,
TTE giydiremez.
NOT: Halk ile halk düşmanlığının
karşı karşıya geldiği temel konularda,
gerici-faşist AKP’nin papağanı olmayı
tercih eden Ahmet Hakan, şöyle yazmış: "...Guantanamo'da uygulanan
tek tip elbiseyi, Türkiye'de de uygulamaya koymak... Guantanoma'da yapılan zulümleri onaylamak ve taklit
etmek anlamına gelmez." (17 Temmuz
2017 Hürriyet Gazetesi)
Yazısına "Tek Tip Elbiseyi Savunuyorum" başlığını uygun gören Ahmet Hakan, elbette TTE’yi savunur.
Hiç şaşırmadık. Böylelerinin işkenceyi, alçaklığı, zalimliği savunmaları,
halk düşmanı tabiatlarının gereğidir.
Kendi ifadeleriyle söylersek "fıtratlarında" halk düşmanlığı vardır.

Hakları Koruma Derneği (APDR)
Subhendu Dasgupta, Öğretim Üyesi, Güney ve Güneydoğu Asya Araştırmaları Bölümü, Kolkata Üniversitesi
Dr. Meher Mühendisi, Fizikçi (emekli)
Dr. Partho Sarothi Ray, Yardımcı profesör ve Wellcome
Trust-DBT Hindistan İttifakı Üyesi, Biyoloji Bilimleri
Bölümü, Hint Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Araştırma,
Kolkata

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017

İrlandalı Cumhuriyetçi SİNN FÉİN
Poblachtach’tan, Nuriye ve Semih’e
Destek Mesajı
İrlandalı Cumhuriyetçi Sinn Fein Poblachtach, RSF
“Supports Turkish Hunger Strikers” başlığıyla, Nuriye ve
Semih’in direnişini acil sahiplenme çağrısı yayınladı.
Çağrılarında; "İrlanda’da ve dünyanın her yerindeki
bütün üyelerimize ve destekçilerimize yeniden çağrıda
bulunuyoruz ki, akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen
Semih Özakça’nın direnişini dikkatlerinize sunarım. Şu
anda sağlık durumları çok kritik bir durumdadır" dedi.

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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Her sorunda halka gidelim
TOPLANALIM

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017

- “Dernek yeri hazır ama içine
koyacak malzemeler yok”:
Halka gidelim. Çözüm bulacaklardır. Nereden, nasıl bulunabileceğini
gösterecek ve bizzat da kendileri halledeceklerdir.
- “Burada uyuşturucu ciddi bir
sorun; nasıl bir yöntemle müdahale
edebiliriz?”
Halka gidelim. Orada yaşayan insanlarla toplantılar yapalım. Birçok öneri
çıkacaktır. Sorunu yaşayanlar, çözmenin
yolu konusunda da somutturlar, gerçekçidirler, hayatın içindendirler.
- “Direniş alanı sürekli saldırı altında. Ne yapalım?”
Soruyu, toplantılarla, ikili ilişkilerle,
kitlelere götürelim. Doğru yanlış birçok
çözüm çıkacak, doğru, o zenginlik
içinde şekillenecektir.
- “Dernek kirasını ödeyemiyoruz...
Tutsakların ihtiyaçlarını karşılayamadık bu ay... Dergi satışları düştü... Ne
yapacağız?”
Bir sorunu çözmek istiyorsak, kit-

lelere mal etmeliyiz. Mal etmeye
başladığımız andan itibaren çözüm
de ortaya çıkmaya başlar.
Her sorunun, mutlaka bir çözümü
vardır.
“Halka gitmek”, sorunun çözümü
için geniş, dar toplantılar düzenlemek,
çözümü bulacağımız yöntemlerden biridir.
Bir mahalledeki halk toplantısını,
o mahallenin mücadelesinin karargahı
gibi görmeliyiz. Çünkü o mücadele,
orada çıkan önerilerle, kararlarla şekillenecektir.
Bir dernekteki toplantı da öyledir;
O toplantılarla yönetilecektir o dernek.
HALKIN İÇİNDEYSEK, sorunlar
ve çözümler konusunda sürekli beslenebiliyoruz demektir.
Dayı’nın bir sözü vardır: "Gerçek
bir önder, bırakın yoğun devrimci potansiyel olmasını, hiçbir ilişkinin,
hiçbir olanağın olmadığı koşullarda
dahi yaşamanın ve kitlelere uzanmanın
yolunu bulan insandır.
“Nasıl” sorusunun reçetesi yoktur.
Bunun cevabı, devrimci inanç, yaratıcılık, disiplinli olmak ve engin halk
sevgisindedir."

Haftanın Çat Kapı
Gündemi
Çat Kapı; Her Eve Girmektir...
Çat Kapı; Tüm Halkı Devrime Katmaktır...

Kitleye gitmenin temeli de budur:
Engin halk sevgisi.
Halka inanmayanlar, güvenmeyenler, onların düşüncelerine, önerilerine,
tecrübelerine, tarihsel sezgilerine, bilgeliklerine de inanmaz, değer vermezler.

Halka Giderek, Toplantılar
Düzenleyerek, Gücümüzü,
Birikimimizi Birleştirmiş
Oluruz
Bir sorunun çözümünde, o alandaki,
birimdeki kadronun da, sempatizanın
da, halk ilişkisinin de söyleyebileceği
şeyler vardır. Bir örgütün, o konudaki
tecrübelerini ve politikalarını ortaya
koyar. Halk, tarihsel tecrübesini getirip
koyar. Başka biri çıkar, o günkü gerçekleri sıralar bir bir. Bir başkası, tartışılan konuda, herkesin vakıf olmadığı
teknik, mesleki yönler ortaya koyar.
Zenginlik burada ortaya çıkar.
Her sorunda, kitleye gidelim... Toplantı yapalım derken, hedefimizde,
işte bu zenginliğe ulaşmak vardır. Bu
zenginlikte çözümsüzlük yoktur. Sorunları kitleye mal etmek, çözümün
başlangıcıdır.

Atasözü:
Şikayet, zayıfın silahıdır.

Nuriye ve Semih’in Direnişi ve Ankara’ya Gidiş
1- 22 Temmuz Ankara Yürüyüşü;
bugünlerde çaldığımız her kapıda
anlatacağımız ilk konu, çaldığımız
her kapıda yapacağımız ilk çağrıdır.
Tabii bunun için önce Nuriye ve
Semih’in direnişini anlatacağız. AKP
faşizminin, OHAL ve KHK’sını anlatacağız.
Ne kadar genişleteceğimiz, o kapıda ne kadar kaldığımıza bağlı olarak
değişebilir; ama özü bu olur.
İstanbul’dan Ankara’ya yürüyoruz.
NURİYE VE SEMİH İÇİN DA-
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YANIŞMA'nın çağrısıyla düzenlenen
Ankara'ya gidiş için, İstanbul'da Kadıköy Belediyesi önünde toplanılacak;
22 Temmuz Cumartesi, saat 09.00.
Gün ve saati, gerekirse yazıp çoğaltıp, çaldığımız her kapıya bırakabiliriz. Kendisi gelemeyecek olanlardan, bir yakınını haberdar etmesini
isteyebiliriz.
Ne kadar çok olursak o kadar iyi.
***
2- FOSEM (Fotoğraf ve Sinema
Emekçileri), 16 Temmuz Pazar Günü,
Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Mer-

kezi’nde, Yüksel Direnişi’yle ilgili
bir sergi açtılar. Sergide, direniş boyunca çekilen fotoğraflardan seçmeler
yer alıyor. Sergi, 22 Temmuz’a kadar
açık kalacak. İstanbul’da çaldığımız
kapılarda, halkımızı bu sergiye davet
edelim.
***
3- Nuriye ve Semih’in direnişi yol
açıyor. O yoldan, başka Nuriyeler,
Semihler devam ediyor. Çaldığımız
her kapıda, 71 yaşında süresiz açlık
grevine başlayan Mehmet Güvel’i,
ona destek verenleri anlatacağız.

DEVRİMCİLİK, TESLİM OLMAMAKTIR!

Toplantılar, Sihirli Değnek
Değildir, Ama Kitlelerin Yaratıcılığının Sihri Oradadır
Toplantıların birçok çeşidi vardır.
Bazen eğitime hizmet eder.
Bazen karar alma yeridir.
Toplantı, aynı zamanda yönetim
ve denetim organıdır.
Toplantı, bazen eleştiri-özeleştiri
için yapılır. Bazen, suç ve cezanın
ortaya konulduğu bir adalet mekanizması olur.
Bir sorun hakkında kitlenin çözüm
önerilerini almak için de toplantı yapabiliriz, bir eylemin değerlendirmesini
yapmak için de.
Değerlendirme toplantıları sayesinde,
eksikliklerimizi birçok gözün bakış açısıyla görebiliriz. Herkesin farklı farklı
gözlemleri, tek bir yerde birleşmiş olur.
HEPİMİZ, BİRİMİZ GİBİ BAKMIŞ
oluruz o zaman. Ortak değerlendirmeler,
eksikliklerin görülmesini ve bir daha
tekrar edilmemesini sağlar.
Toplantıları ne abartmalıyız, ne

de küçümsemeliyiz.
Abartanlar, her şeyin orada çözüleceğini düşünürler. Öyle olmaz.
Küçümseyenler, toplantıları bir
zaman kaybı olarak görürler. Oradan
çıkacak düşüncelerin, önerilerin değerini bilmezler.
Toplantıları, bir okulun dersleri
gibi görmeliyiz. “Toplantı, geçmişi
değerlendirmek, yarını programlamaktır.” Verimli geçen her toplantı, bize,
ideolojik, politik ve pratik olarak
birçok şey öğretir.

Okmeydanı

Verimliliği nasıl sağlayacağız?
1- Zamanı doğru kullanarak.
2- Sorunları doğru ve sonuç alıcı
bir yöntemle ele alarak.
Bu iki noktaya dikkat ettiğimizde,
toplantılar, boş gevezelik edilen yerler,
havanda su dövülen yerler olmaz.
Mesela, her toplantının toplam süresi
belli olmalı. Tek tek konuşmacıların
süresi belli olmalı. Bir iki kişinin konuşup,
herkesin dinlediği türde toplantılar olmamalı kesinlikle. Hazırlıklı gelinmeli.
Konudan konuya geçilmemeli.

ideolojik mücadele
“ÖNEMSİZ SORUN” YOKTUR
Devrimciler açısından her sorun, çözülmek, her engel
aşılmak içindir.
Sorunun veya engelin, büyüklüğü, küçüklüğü önemli
değildir. Sorun veya engel, küçük de olsa çözülmelidir.
Çözülmezse büyür.
“Küçük ya da büyük, hafif ya da ağır, basit ya da karmaşık, ne olursa olsun”, sorunların üzerine gitmekten
kaçmamalıyız.
Sorunun büyüklüğü, küçüklüğü, etkisinin genişliği veya
darlığı, önceliklerimizi belirlemek açısından önemli olabilir.
Ama asla sorunun YOK SAYILMASINA neden olmamalıdır.
Birçok büyük sorun, büyük yanlışlar, sapmalar, çarpıklıklar, şu veya bu sorunu önemsememekten doğar.
Şu veya bu sorunu, şu veya bu saldırıyı, şu veya bu yaptırımı, dayatmayı, şu veya bu tavizi önemsemediğimizde,
onlar pratik sorun olarak kalmaz, ideolojik gediklere dönüşürler. O gediklerden de düşman ideolojisi girer.
Sorunları çözümsüz bırakmamak, düşmana da girecek
delik bırakmamak demektir.

Çayan
Öneriler, görüşler ve itirazlar, açık,
net, gerekçeleriyle birlikte ortaya konulmalıdır. Gereksiz detaylarla, tali yanlarla,
sonuç alıcılığa engel olunmamalıdır.
Sorunun özü, kitleye, toplantıya
inanmaktır. Bu noktada net olduğumuzda, ister kitlesel, ister dar toplanSayı: 24
tılarda azami verimi elde etmek için,
Yürüyüş
birçok yol yöntem geliştirebiliriz.

yöntem ve araç

23 Temmuz
2017

ZAMAN VE KULLANIMI
Bir bilmece var:
“Kaybettiğimizde bir daha kesinlikle bulamayacağımız,
gittiğinde bir daha geri gelmeyecek olan nedir?”
Cevap: Zaman!
Zaman, bir sorunu ele alırken, ihtiyaç duyduğumuz
bir araçtır. Ancak doğru bir yöntemle ele almazsak, o
sorunun çözümüne değil, çözümsüzleşmesine, daha da
vahim bir hal almasına yol açabilir.
Bir Arap atasözü şöyle der: “Zaman, kılıç gibidir.
Sen onu kesmezsen, o seni keser.”
Bu nedenledir ki, bir şeyi ertelemek, zamandan çalmadır. Biz kaybederiz.
Lenin, kendisi için zamanın ne anlam taşıdığını
ifade etmek için, çalıştığı yerin duvarına asılmış bir
Amerikan sözünün yazılı olduğu afişi gösterirmiş:
Afişte şöyle yazıyordu: "Meşgul bir adamın yanına
geldiğinde, sözünü kısa tut ve kaybol!"
Lenin afişi gösterip şöyle der: "Görüyorsunuz, düşmanımız Amerikalılar, burada akıllı bir söz yazmışlar."

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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Tarihi direnişle yazılmış
mahalleleri kimse sindiremez

Oligarşinin, fiziki ve psikolojik saldırılarına, moralsizleştirme, sindirme politikalarına
karşı, gücünü, mahallelerin direniş tarihinden, destanlarından,
şehitlerinden alan ortak bir ruhla direnecek; mahallelerde mücadeleyi büyüteceğiz!

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017

Günlük dertler, mahallelerimizde
yaşanan çeşitli olumsuzluklar, baskının, terörün mahallelerimizde yarattığı geçici sonuçlar, bunlar, halkımızın, gençlerimizin moralini bozabiliyor.
Bu moral bozukluğu içinde, tarihleri direniş destanlarıyla dolu, yoksul gecekondu mahallelerinin o ortak
ruhu zayıflayabiliyor.
Bir halk açısından geçerli olduğu
gibi, bir mahallenin ortak ruhu da,
onun tarihidir. Onun direnişleri,

zaferleri ve şehitleridir.
Oligarşi, fiziki ve psikolojik
saldırılarıyla, bu ortak ruhu yok
etmek istiyor.
Coşkuyla, fedayla, cüretle şekillenmiş bu ortak ruhu yok edip,
baskı ve terörle sindirilmiş bir “ruh”u
hakim kılmak istiyor mahallelerimizde.
Buna izin vermeyeceğiz!
Kurşunların üzerine yürüyen
Gazi’de, evlerini savunurken şehitler
veren Küçükarmutlu’da, her saldırıda
barikatlar kurup direnen Çayan Mahallesi’nde, yıllardır devrimcileri
koynunda barındıran ve barikat kurulmamış tek bir sokağı olmayan
Okmeydanı’nda dolaşan direniş ruhunu, kim yok edebilir?
1993 Sivas Katliamı’nda, 199697’de Susurluk’ta ayağa kalkan ve
Türkiye’yi de ayağa kaldıran İstanbul’un yoksul gecekondu mahallelerini, AKP faşizmi de sindiremez,
susturamaz.
Gazili olmak, Küçükarmutlulu olmak, Okmeydanı’ndan olmak, Ümra-

niyeli olmak, Sarıgazili olmak, Yenibosnalı olmak, Kartallı olmak, hepsinin
mücadele tarihimizde bir karşılığı var.
Cephe’nin önderliğinde, direnişlerin
yaşandığı, zaferlerin kazanıldığı, örgütlenmelerin oluşturulduğu yerlerdir
hepsi. Ve esasen İstanbul’un bütün
yoksul mahallelerinin, Ankara’nın, İzmir’in birçok yoksul mahallesinin
tarihi, direnişlerle yazılmış tarihlerdir.
Ve yoksul gecekondu mahallelerimizde,
yüzlerce şehidimiz yatmaktadır.
İşte bu mahallelerin halkı, gençliği
olarak, tarihimizi hatırlayarak, tarih
bilincimizi ve sınıf kinimizi kuşanarak,
mücadelemizi daha da büyütmeliyiz.
Ortak ruhumuz, mücadelemizi
büyütmekte bize gerekli gücü ve
coşkuyu verecektir.
Mahalleler olarak, ülkemizdeki
her türlü direnişi, mücadeleyi daha
büyük bir güçle sahiplenirken, daha
büyük direnişleri de yaratacağız.
AKP’nin faşist polisinin saldırıları,
hem fiziki, hem psikolojik boyutuyla
sürüyor. Gözaltılar, işkenceler, tutuklamalarla, mahalleleri sindirmek istiyor.

çözüm
“Neden yaptıramıyoruz” diye
önce kendimize bakacağız!

un rlar”Zaman zaman çevremizdeki insanların bir şey yapmamasından, duyarsızlığınr
o yo

s mı
ap

dan yakınırız. “Kendi dünyalarına dalıp gitmişler” deriz. “Bir sürü insan var, ortada
kimse yok” deriz. “Lafta hepsi devrimci ama işte yoklar” deriz.
y
Evet, böyle bir sorun vardır; pratikte sorun böyle görünür.
“iş
Ne yapacağız? Diyelim kızdık. Bu sorunu çözer mi? Hayır! O zaman kızmanın dışında bir şey yapacağız.
“Neden yapmıyorlar, neden uzakta duruyorlar, neden yan çiziyorlar” ilk başta bu soruyu soracağız.
Bir çok cevap çıkacaktır karşımıza. Korkular, kaygılar, psikolojik savaşın, demagojilerin etkisinde kalma, meşruluk konusunda yanlış bakışlar, bilgisizlik...
Bunlar, devrimle karşı-devrim arasındaki çatışmada yüzyıllardır yaşanmıştır ve yaşanmaya devam edecektir.
Çözümü ikilidir:
Birincisi; biz her koşulda, dimdik duracağız. Yalpalamayacağız. Gerilemeyeceğiz. Taviz vermeyeceğiz.
Bizi hep moralli görecekler ve böyle olabildiğini anlayacaklar.
İkincisi; eğitimle, örgütlülüğümüzle, kurumlarımızla kaygılarını yenip, sarıp sarmalayarak, devrimci sözümüz ve devrimci şiddetimizle güven vererek, onları bir
şey yapmaktan uzak tutan nedenleri ortadan kaldıracağız.
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Polisin fiziki, psikolojik
saldırılarının karşısına,
direniş ruhumuzla
çıkacağız!

saldırıları gündeme getirir. Mahallede
mücadeleyi örgütleyen devrimciler
hakkında, mahalledeki halk önderleri
hakkında, Meclis çalışanları hakkında,
dernek hakkında, kısacası halktan yana
olan herkes ve her kurum hakkında,
iftiralarla, söylentilerle bulanıklık, güvensizlik yaratmaya çalışırlar.
AKP, parti olarak, psikolojik savaş
konusunda, kendinden önceki tüm
düzen partilerinden daha alçakça,
daha adice, iğrenç iftiraları ve saldırıları
yapabilecek bir partidir. Onlar için
düşman hakkında söylenecek yalanların, atılacak iftiraların hiçbir sınırı
yoktur. AKP’nin işkenceci, katliamcı
polisi açısından da böyledir bu.
Bu konuda yöntemimiz nettir. Düşmanın söylediği hiçbir şeye inanmayacağız. Düşmanın verdiği her bilginin
doğruluğundan şüphe edeceğiz.
Moral gücümüzün 3 önemli ayağı
vardır:
1) İdeolojik eğitim

Polis, baskıyla, terörle, tacizleriyle,
işgalleriyle, gözaltı ve tutuklamalarıyla,
mahalle halkını, devrimci faaliyetlerini
sürdüremez hale getirmek istiyor.
Polis, bunu 30 yıldır başaramadı.
Yine başaramayacak. Polis, bu saldırılarında ancak “kısmi, geçici” sonuçlar alabilir. Bazen, şu ya da bu
mahallede dergi dağıtımı veya başka
bir faaliyet aksayabiliyor. Buna da
izin vermediğimizde, polisin tüm fiziki ve psikolojik saldırıları boşa
çıkmış olacaktır.
Düzenli dergi dağıtımını sürdürmek, halkın matbaasını sürekli yazılarla
doldurmak, kurumlarımızın düzenli
çalışmasını sağlamak, çatkapıyı sürdürmek, direnişleri sahiplenmek, polisin psikolojik etkisini kırmamızı sağlayacak en temel yoldur.
Devrimci Kişilik:
Polisin yıllardır başvurduğu
Halk ve vatan sevgisi büyük,
taktiktir; fiziki saldırılarla sonuç
örgüt bilinci yüksek bir devrimcilik.
alamadığı noktada, psikolojik

2) Propaganda ve ajitasyon
3) Düşmanın, ideolojik, psikolojik
saldırılarını asla cevapsız bırakmamak.
Mahallelerimizde de hiçbir ideolojik, psikolojik saldırıyı cevapsız
bırakmamalıyız.
Düşmanın psikolojik saldırıları
karşısında politika üretmeliyiz. Hayat
boşluk tanımazsa eğer, her saldırıya
önem vermeli ve cevabını vermeliyiz.
Bildiriyle, eylemle, açıklamayla, kapı
kapı dolaşarak, derneklerimizde toplantı yaparak, her biçimiyle düşmanın
saldırılarının karşılığını vermeliyiz.
Elbette vereceğimiz en iyi, en
güçlü cevap da, mahallelerimizde
mücadeleyi büyütmektir. Mahallelerimizde ortak bir ruh yaratmak,
var olan devrimci, direnişçi ruhu,
açığa çıkarmaktır.

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017

Eğitim: BİZİM OKULLARIMIZ

Ajitasyon-Propaganda:

“Her ideoloji, kendi insanını yaratır ve yetiştirir. Kapitalizm, eğitimi ile kendine karşı çıkmayan, sorgulamayan
bireyler yetiştiriyor.”
Kendi eğitimiyle, halk ve vatan sevgisinden uzak, ahlak
ve adalet anlayışından uzak, bencil bireyler yetiştiriyor.
O halde, biz de bunun karşısına kendi eğitimimizle,
kendi okullarımızla çıkacağız.
- Halk ve vatan sevgisinden koparılmış, yozlaştırılmış,
sorgulamayan beyinlerin karşısına, halk ve vatan sevgisiyle
dolu, tartışan, sorgulayan, yorumlayan, kolektif insanı
koymalıyız.
Bunu ancak Parti Okulları ve Halk Okulları ile sağlayabiliriz.
Kapitalizmin eğitiminin karşısına, Parti ve Halk Okulları’nın eğitimi.
Eğitim, bir örgütlülük, ideoloji ve kurumlaşma işidir.
Temel olan ilk ikisidir. Eğer örgütlü olursak, her yeri
okula çevirebiliriz. Her Parti ve halk okulu, düzen ideolojisine vuracağımız bir darbedir.

- Ajitasyon-propaganda çalışmalarında da, her çalışmada olduğu gibi somut, güncel olgular hareket noktamız
olmalıdır.
Büyük bir direniş, en güçlü propaganda aracıdır.
Tıpkı Nuriye ve Semih’in direnişi gibi.
Bizim tarimiz, bu konuda olağanüstü zengindir. Destanlar dolusu bir tarihtir. Nuriye ve Semih’in direnişi,
en son ve “güncel” olandır.
“Ajitasyon, esas olarak duygulara hitap etmektir. Temel
işlevi, kitleleri eyleme kaldırmaktır. Propaganda ise düşünceye hitap etmektir. Temel işlevi, kitlelerin düşünce ve
davranışlarını, istenen yönde değiştirmektir.”
Nuriye ve Semih’in direnişinin propagandasını yaparak,
bunu sağlayabiliriz. Çok güçlü, çok meşru bir direniştir
çünkü. O kadar güçlü ve meşrudur ki, soysuz bakan Soylu’nun “terör” demagojisi yaparak, direnişin etrafındaki
sahiplenme ve desteği kırmak istemesi işe yaramadı.
Bu direniş öyle ki, onunla, insanların hem YÜREKLERİNE, hem BEYİNLERİNE ulaşabiliriz.

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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Uyuşturucuya Karşı
Mücadelede Milisler
Ancak polis desteğindeki mafya çeteleri, polis
himayesinde, zaman zaman devrimcilere de saldırmaktadır. Polis himayesinde oldukları, defalarca çeşitli mahallelerde, dakikalarca
ellerinde koca silahlarla dolaşabilmeleriyle de kanıtlanmıştır.
Tekrar başa dönersek; işte bu tablo
nedeniyle, uyuşturucuya karşı mücadelede, onların saldırılarını durdurabilecek, gerektiğinde cevap verebilecek bir örgütlenme şarttır.
***
Halkın böyle bir gücü var.
Milisler işte bu güçtürler.
Mahallenin Şahanları, uyuşturucuya karşı mücadelenin de şahanlarıdırlar.
Uyuşturucu çetelerinin ensesindeki
nefes olmalı milisler.
Mahalleye adım atan her torbacı,
karşısına bir Cephe Milisi”nin çıkacağı korkusunu yaşamalıdır.
Uyuşturucu tacirleri, torbacılar,
yoksul mahallelerimize girmeye cesaret edememelidir.
Eğer onları önleyemezsek, biliyor
ve yaşıyoruz ki, gençlerimiz birer
birer o bataklığın içine çekilirler.
Dışarıdan kimseyi, devrimcilerin
etkin olduğu mahallelere sokamayan
uyuşturucu çeteleri, semtin kendi
gençlerini, insanlarını kullanarak
uyuşturucuyu mahallelerimize sokmaya çalışıyorlar.
Bunları tesbit edip, önce söz silahımızla, ikna silahımızla, kolektif
örgütlenmelerimizin gücüyle
ikna etmeye çalışmalıyız.
***
Son zamanlarda, oligarşi içi
çelişkiler nedeniyle operasyon
yapılan kimi mafya çetelerinde
ortaya çıkan büyük silahlar gösteriyor ki, mafya ülkemizde de
ciddi bir silahlanma içindedir.
Bu silahları, DEVLETE
KARŞI kullanmayacaklarına

MİLİSLER MAHALLENİN
ŞAHANLARIDIR

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017
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Yürüyüş’ün geçen haftaki ve bu
haftaki sayısında yayınlanan “Uyuşturucu”yla ilgili yazı dizisindeki gerçekler çok çarpıcıdır.
Orada çok çıplak olarak görülen
bir gerçek de şudur:
Uyuşturucu ticareti, dünyanın her
yerinde, silahlı çeteler halinde örgütlenen mafya grupları tarafından
sürdürülmektedir.
Uyuşturucu söz konusu olduğunda, karşımızda silahlı bir güç var
demektir.
Dolayısıyla eğer uyuşturucuya
karşı mücadele edilecekse, bu silahlı
gücün karşısına, yine silahlı bir güçle
çıkmak gerekir.
Uyuşturucuya karşı mücadele, elbette öncelikle, bizim, kitleleri bilinçlendirme, örgütleme, uyuşturucu
bataklığından uzak tutma mücadelemizdir. Bu mücadelede şiddete başvurmak, bizim tercihimiz değildir.
Ancak yozlaşmaya, uyuşturucuya
karşı yıllardır sürdürdüğümüz mücadele pratiğinin gösterdiği de şudur; eğer uyuşturucuya karşı mücadele ediyorsanız, eninde sonunda bu
ticareti yapan silahlı çetelerle karşı
karşıya gelmek, kaçınılmazdır.
Bu mücadeleyi sürdürürken Hasan Ferit Gedik’in, Birol Karasu’nun
katledilmesi, bunun kanıtıdır.
Mafya çeteleri, uyuşturucu ticaretini rahatça sürdürebilmek için,
devrimcilerin olmadığı semtlerde her
türlü terörü estirmektedir. Polis de
buna engel olmamaktadır. Çünkü bilindiği gibi, polis, dünyanın bir çok
ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de
bu işin içindedir.
Mafya, bir tek devrimcilerin olduğu yerlerde, böylesine pervasız
bir şekilde uyuşturucu dağıtamamakta, halk üzerinde terör estirememektedir.

göre, açık olan şu ki, bu silahlar
HALKA KARŞI KULLANILACAKTIR.
Tıpkı Meksika’da, Guatemala’da
olduğu gibi.
“2016 yılı içinde Meksika'da,
uyuşturucu savaşlarında 23 bin kişi
öldürüldü.”
Dikkat edelim; burada uyuşturucudan ölümden bahsedilmiyor. Burada,
açıkça uyuşturucu, mafya çetelerinin
doğrudan silahlarla gerçekleştirdiği
bir katliamdan söz ediliyor.
Guatemala’da, gerillanın çekilmesinden sonra egemenlik kuran
mafya çeteleri, otoritelerine karşı
çıktıkları için, her gün ortalama 3040 kişiyi katlediyorlar.
Uyuşturucu ticaretinde çok ama
çok büyük kar var. Bu, mafya çeteleri
için de, emperyalist tekeller için de
asla vazgeçilemeyecek bir para miktarıdır. “Yüzde 300 kar için kapitalistlerin yapmayacağı bir şey yoktur”
demiştik; uyuşturucudan elde edilen
kar da öyledir ki, mafya çeteleri de,
bu ticaretten pay alan yeni sömürge
devletler de, tekeller de, bu akışı sürdürebilmek için her türlü katliamı
gerçekleştirmekten, her türlü terörü
uygulamaktan geri durmayacaklardır.
Ülkemizde de bu durum yaşanıyor
ve yarın daha büyük boyutlarda yaşanacaktır.
Milisler, işte bu noktada da faşist
mafya çeteleri karşısında halkın savunma gücü olacaktır. Uyuşturucu
çetelerinin saldırganlaşması, mafyanın
silahlanması karşısında bu gücü büyütmeliyiz.
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Patron Sendikası Türk-İş, 200 Bin Kamu
Emekçisi Adına Yaptığı
Toplu Sözleşme ile İşçileri
Bir Kez Daha Açlığa Mahkum Etti
ENFLASYON YÜZDE 11.72
ÜCRET ARTIŞI YÜZDE 7.5
İşbirlikçi patron sendikacılarının desteği ile, AKP faşizmi,
işçi sınıfının, kazanılmış bütün haklarına karşı, tam bir saldırı
halindedir.
AKP FAŞİZMİ, İŞÇİ DÜŞMANI, İŞBİRLİKÇİ TÜRKİŞ KONFEDERASYONU, YILLIK ENFLASYON YÜZDE
11.72 OLMASINA KARŞIN, 200 BİN İŞÇİ ADINA, TOPLU
İŞ SÖZLEŞMESİNİ, YÜZDE 7.5 İLE İMZALADI.
Başbakan Yıldırım patron sendikacılarına, teşekkür etti.
“Başbakan Binali Yıldırım, 2017-2018 yıllarını kapsayan
kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesinde zam oranının,
bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 7.5, ikinci 6 ayı için yüzde 5;
gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 3,5, ikinci 6 ayı için yüzde
3.5 olarak belirlendiğini bildirdi.
Toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Türk-İş Başkanı
Ergün Atalay ve heyetine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu'na, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve ekibine
teşekkür eden Başbakan Yıldırım, toplu iş sözleşmesinin
yaklaşık 200 bin kamu çalışanını ilgilendirdiğini vurguladı.”
(Cumhuriyet Gazetesi.)
İşçi düşmanı AKP faşizmi, işbirlikçi patron sendikacılarla
el ele vererek, 200 bin işçi adına yaptıkları toplu iş sözleşmesinde, enflasyonun yüzde 11.72 olmasına rağmen, işçilere
yüzde 7.5 zam vererek, işçileri, enflasyonun altında ezilmeye
ve açlıkla yaşamaya mahkum ettiler.

DİH'li Kimdir?
"Emek ve ikna olmadan, zafer kazanmayı beklemeyendir.”
DİH'li sonuç almak istiyorsa:
1- Yapılacak işi kavratmalı, yoldaşını ikna etmelidir.
2- Yoldaşlarımızın duygu ve düşünce dünyasına vakıf
olmalıdır.
3- İlke ve kurallar belirleyerek, bunları kavratmalıdır.
4- En emekçi kendisi olmalıdır.
5- Yaptığımız işe inanmalıdır.

İŞÇİ OKULU
DEVRİMCİ İDEOLOJİ,
BURJUVA İDEOLOJİSİNDEN ÜSTÜNDÜR
1- Sorunları çözmekte üstündür.
Sorunları tek tek temizleyerek ön açar.
Burjuva ideolojisi ise varlığını, sorunların çokluğundan ve çözümsüz olduğuna inandırmasından alır.
Bunun için sosyalizm, insana mutluluk; burjuva
ideolojisi, insana mutsuzluk verir.
2- İnsanın gücünü açığa çıkarmakta üstündür.
Çünkü insana, kendini tanımanın yolunu öğretir.
İnsan, kendini tanıdıkça, dünyada her şeyle başa çıkabilecek güçte olduğunu görür.
Burjuva ideolojisi, çoğunluğun güçsüz olduğunu
öğretir.
Birkaç yetenekli insan, başarı sahibi olur.
3- Eskiden yeniyi, kötüden iyiyi, olumsuzdan
olumluyu büyütmesiyle üstündür.
Bu, ona ölümsüzlük ve yenilmezlik verir.
Burjuva ideolojisi ise yeniye karşı eskiye, iyiye
karşı kötüye, olumluya karşı olumsuza yapışır ve
ölümdür.
4- Kolektivizmi bir yaşam biçimi haline getirmesiyle
üstündür. Güçleri birleştirip ileri sıçratır. Ancak burjuva
ideolojisi güçleri böler ve verimsizleştirir.
5- Eleştiri-özeleştiriyi, bir gelişme yolu olarak
benimsemesiyle üstündür. Yanlışı düzeltir, doğruyu
büyütür. Daha iyi olmanın yolunu hep açar. Burjuva
ideolojisi, yanlışı da doğruyu da sabitler. Sabitlik
çürümedir. İnsanı da, doğayı da, hayatı da çürütür.
6 - Planlı-programlı olmasıyla üstündür.
Hedefi vardır. Hedefi, insan ve halk olduğundan,
sonuç almaya kilitlenir devrimci ideoloji. Sonuç alır.
Burjuva ideolojisinde ise karmaşadan başka bir
şey yoktur. Önce hedefe inançsızlıkla başlayan ve
devamında ayrıntılarda plansızlıkla devam eden bir
karmaşa söz konusudur.
7- Halkı ve vatanı sevmesiyle üstündür. Bu sevgi,
tüm kahramanlıkların da, olmazların olur olmasının
da, tüm olağanüstülüklerin de kaynağıdır.
Burjuva ideolojisinin, uğruna ölebileceği tek bir
değeri yoktur.
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Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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DİH’linin Eğitim Notu
Bu iş olmaz.
Bu insanla olmaz.
Bu eylem yapılmaz, diye düşünmeyeceğiz.
HER ŞEYİ KENDİ
GERÇEKLİĞİ
İÇİNDE ELE ALARAK
nasıl yapabileceğimize bakacağız.

Kazova Kooperatifleri’yle
Bugünden Yarını Kuruyoruz
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Yürüyüş
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2017

Diren Kazova Kooperatifi, İstanbul Büyükada’da, 11-16 Temmuz arasında, Kazova’nın ürünlerinin sergilendiği ve satışının
yapıldığı kermes açtı. Kazova ürünlerinin
sergilendiği kermes hakkında açıklama yapan Diren Kazova Kooperatifi, kısaca şu
sözlere yer verdi: “Patronsuz üretim yapan
Kazova, kapitalist üretimin tüm zorlamalarına, olumsuz koşullarına rağmen direnmeye devam ediyor. Halkımıza, kaliteli,
çıkarsız ürünleri ulaştırmak için tüm olanaklardan yararlanıyor. Halkımızdan, Kazova’nın ürünlerini kullanmasını ve bize
yeni kermes yerleri önerilerini istiyoruz.
Bugünden yarını kurduğumuz Diren Kazova
Kooperatifi, halkımızın desteğiyle, yarınların
umudu olmaya devam edecek.”

Şiir:
EL ÖPÜLES HALKA DAR...
sizlik göe çıkmıken Ferhat
Ve çounluu çalmıyorken
Elde yok avuçta yokken
Nasıl yaıyor bu halk Ferhat
Bu iin sırrı ne
Kimyası, simyası, sihiri ne
Dayayınca kalbimizi gösüne
Anladık Ferhat
Ancak kalben anlaılacak olanı
Anladık halkın kalbinden geçeni
Ve bir kez daha
Bu koca halkın ellerinden öptük
Paylaıyor Ferhat
Acısını alaya alaya
Sevincini göbeini ata ata
Açlıını paylaa paylaa
Yaıyor bu halk Ferhat
Bir avuç bulgurdan
Cem-i cümlesini doyuran
Halk gerçeimiz var
Gücümüz, güzelliimiz budur bizim

(Ümit lter)
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Kıssadan Hisse:

ÇİVİ
Bir zamanlar, çok öfkeli ve hırçın
bir çocuk vardı. Çocuk, sonradan üzülse
de kolayca öfkelenip, hırçın davranışlar
göstermekten kendini alamıyordu. Bir
gün yaptığı bir hırçınlığın ardından,
öfkesi yatışıp üzüntü hissetmeye başladığında, babası bir torba çivi verdi
çocuğa. Ve, ne zaman sinirlenip hırçınlık
yapar ise, bu çivilerden birini, arka
bahçedeki çitlere çakmasını söyledi.
Çocuk, ilk gün otuzyedi çivi çaktı.
Daha sonraki günlerde çakılan çivi
sayısı gitgide azaldı. Çocuk, öfkesine
hakim olmanın, arka bahçeye gidip çivi
çakmaktan daha kolay olduğunu zamanla fark etmişti.
Sonunda çocuk öfkesine hakim olur
hale geldi. Gidip durumunu babasına
sevinç içinde anlattı. Babası, bu defa,

kendisini tutabildiği her gün için çivilerden bir tanesini çitlerden sökmesini
istedi oğlundan.
Günler, haftalar geçti ve en sonunda
çocuk, babasına, tüm çivilerin bittiği
haberini verdi. Bunun üzerine, babası:
"Aferin oğlum! İyi iş becerdin ve
öfkene hakim olmayı başardın." dedi.
Ve çocuğun elinden tutup, onu çitlerin
yanına götürdü. Eliyle çitlerdeki delikleri
göstererek: "Ama şu çitlerdeki delikleri
görüyor musun? İşte o çitler, bir daha
asla aynı olmayacaklar." diye ekledi.
"Öfkelenip de kötü sözler söylediğin
veya kötü hareketler sergilediğin zaman,
insanların kalplerinde, işte bu çitlerde
gördüğün gibi delikler açmış olursun.
Ardından özür de dilesen, o yaranın izi
orada kalır. Onun için özür diler hallederim diye düşünmek yerine, sonradan
özür dilemek zorunda kalacağın davranışları yapmamaya çalışmalısın."
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REFORMİZMİN UTANMAZLIĞI
ÖDP, EMEP VE KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ
‘YENİ’, ‘DEMOKRATİK’"
BİR KESK İSTİYORLAR!
KESK’in 9. Genel Kurulu, 7-8-9
Temmuz’da, Ankara’da “GREEN
PARK HOTEL”de yapıldı.
Emekçilerin, genel kurullarının
yapılacağı yerler lüks oteller mi!
Genel kurullar, konferanslar, toplantılar, neden emekçilere has mütevazi
yerlerde yapılmıyor?
Genel Kurul’un yapılacağı yer tercihi
de, tıpkı, Genel Kurul’da alınan ve
alınmayan kararlarda olduğu gibi, bir
tercihin, bir dünya görüşünün sonucudur.
Genel Kurul’un yapıldığı yerden,
Genel Kurul’da gösterilen sinevizyona,
yapılan konuşmalardan, alınan kararlara kadar her şey, reformizmin, uzlaşmacılığın damgasını taşıyor.

Nuriye ve Semih’in Tarihsel
Direnişini Sansürlemek,
KESK Yönetiminin Acizliği
ve Utanmazlığıdır
Genel Kurul’un ilk günü, KESK’in
mücadele tarihini anlatan sinevizyon
gösterimiyle başladı. Sinevizyonda
birçok şey vardı; fakat şu anda Türkiye’nin, dünyanın gündeminde olan,
kamu emekçilerinin direniş ve mücadelesinin en ön cephesini oluşturan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
açlık grevi ve tutsaklıkları YOKTU.
Bir KESK’li itiraz etti bu duruma.
KESK yönetiminin sinevizyonda direnişi yok saymasını, sansürlemesini
eleştirdi. Bu itiraz, salondaki tüm
kamu emekçileri tarafından büyük alkış aldı.
KESK yönetimi utandı mı bilmiyoruz. Fakat sanmıyoruz.

AKP faşizminin bile yok sayamadığı direnişi, KESK yönetimi yok
saymaya çalışıyor. Sayamazsınız. Gücünüz de yetmez buna.
120’li günlerdeki açlık grevi ve
iki kamu emekçisinin tutsaklığı, KESK
yöneticilerini ilgilendirmiyor ve etkilemiyordu. Onların grupçuluktan,
fırsatçılıktan ve faydacılıktan başka
bir şeye çalışmayan beyinleri, direnişi
yok sayacak kadar küçülmüştür.
Halbuki biraz düşünseler, beyinlerini uzlaşmacılığın, reformizmin
parmaklıklarının biraz dışına çıkarabilseler, görecekler tarihi direnenlerin
yazdığını.
Fakat şunu belirtelim ki, görseniz
de görmeseniz de, Nuriye ve Semih’in
direnişleri, sizin gerçek yüzünüzü ortaya çıkartmaya devam edecektir. Direniş, KESK’i canlı cenaze haline getiren KESK yöneticilerinden hesap
sormaya devam edecektir.

KESK’i, Kürt
Milliyetçiliğinin Barış
Politikalarına ve
Reformizmin Parlamenter
Hülyalarına Yedekleyerek
Bitirenler,
Hala Aynı Yoldalar

yürüyüş ile Demirtaş-Yüksekdağ davalarının bir arada görülmesi gerektiğini” dile getirdi.
KESK’in reformist-uzlaşmacı yöneticilerinden biri. Konuştuğu yerin
neresi olduğunu “bilmiyor.” KESK
yöneticisi olarak KESK üyelerine hesap vermesi gerekirken, o “birleşik
mücadele“ masalı anlatıyor.
Bu “birleşik mücadele” ile ne yapacaklar, belli değil. Kimlerle birleşecekler, mücadele edecekler o da
belli değil.
Biz soruyoruz; KESK, OHAL’in
ilanından bu yana, kimle birleşik mücadele etmiş de bundan sonra da buna
“devam edeceğiz” diyor. Dünya alem
biliyor ki, KESK’in OHAL’den sonra
da, OHAL’den önce de, yaptığı birleşik
veya birleşik olamayan bir mücadelesi
YOKTUR.
KESK, direnişçi bir mücadele çizgisini tasviye edeli çok olmuştur.
Gazi Direnişi’ne sahip çıkmak yerine “sağduyu” çağrısı yapmasından,
Genel Kurul’una devrimcilerin katili
MHP’yi çağırmasından başlayarak,
2000’lerde tutsakların Ölüm Orucu
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KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, Genel Kurul’da yaptığı
konuşmada, “Birleşik mücadeleye
devam edeceğiz. Türkiye, kritik
bir kavşakta... Ya faşizm kurumsallaşacak ya da bu tehdit püskürtülecek...” diyerek, CHP’nin
Adalet Yürüyüşü’nün “bu ikilemin
fark edilmesi için önemli olduğunu,

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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direnişine sırtını dönmesiyle, Kızılay
Meydanı’nda kendi üyelerini polisle
karşı karşıya bırakmasıyla devam eden
uzlaşmacılık, teslimiyet, mücadelesizlik
noktasına gelmiştir çoktan.
53.666 KESK üyesi sendikalarından
istifa etmişken, OHAL’den bu yana
3600 Eğitim-Sen üyesi işten atılmışken,
ve KESK bunlara karşı bir şey yapmamışken, Şaziye Köse, olmayan “birleşik mücadele”den, “kritik eşikten
söz ediyor, boş konuşuyor.
Madem Türkiye kritik bir eşikte,
bu eşikten çıkmak için KESK olarak
sizin üzerinize düşen bir sorumluluk
yok mu? Sizin tespitinize göre “faşizme
doğru giden Türkiye’de” sizin omuzlarınıza binen bir yük yok mu?
KESK yöneticileri olarak, faşizme
karşı nasıl direneceksiniz, KESK üyelerini faşizmin zulmünden nasıl koruyacaksınız? Bir politikanız var mı?
Somut bir öneriniz var mı?
Genel Kurul’da görüldü ki, KESK
yönetimine çöreklenen reformizmin
ve Kürt milliyetçilerinin ne direniş
politikası, ne de direnmeye niyeti var.

AKP’nin “Akil” Adamı
Olanlar, AKP’nin
Pervasız Saldırılarından da
Sorumludurlar
Eş Başkan AKP’nin “akil adamı”
Lami Özgen de Genel Kurul’daki konuşmasında, “Yüzbinlerce kamu emekçisi ihraç edilmiş, on binlerce muhalif
gözaltına alınıp tutuklanmışken siz
neyin demokrasi nöbetini tutuyorsunuz” diyerek AKP’nin 15 Temmuz’da
düzenleyeceği Demokrasi Nöbetleri’ne
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tepki gösterdi.
Devran döndü değil mi Lami Özgen? Dün AKP’nin kuyruğunun dibinden ayrılmayan, “akil adam” olarak
AKP’nin halkı aldatmasının aracı olmayı, koltuk değneği olmayı içine sindiren Lami Özgen’in KESK üyelerinin
karşısına çıkacak yüzü olmamalı. Utanmalı. Neden Akil Adam olduğunun
özeleştirisini vermeli. Ama “Akil” adam
Lami Özgen’de utanma duygusu yok.
O AKP’nin “Akil” Adamı olmayı içine
sindirmiş bir sendika yöneticisidir. Yüzbini aşkın kamu emekçisi açığa alındı.
Binlerce KESK üyesi KHK ile işten
atıldı. Soruyoruz; KESK Genel Başkanı
olarak ne yaptınız?
57 KESK üyesi hapishanede, onlar
için ne yapıyorsunuz?
“Nuriye, Semih ve diğer bütün
KESK’li arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.” diyorsunuz. İstemekle olmuyor değil mi?
Küçük büyük bedeller ödemeden, hiçbir hakkın alınmayacağını biliyorsunuz
değil mi? Nuriye ve Semih, 137 gündür
direniyor, hücre hücre ölüyor, siz ne
yapıyorsunuz? “Serbest bırakılmalarını
istiyor”muş.
Kim kaale alır bu sözü?
Lami Özgen 200 bin üyesi olan
bir sendikanın başında. 137 gündür
direnen Nuriye ve Semih için, onlarca
eylem kararı alabilirsiniz. KESK üyelerini mesela en azından 1 günlük
açlık grevine çağırabilirsiniz. Ama
bunu bile yapmıyorsunuz.
Neden?
AKP il binalarının önünde OHAL
kalksın KHK (Kanun Hükmünde Kararnameler) iptal edilsin diye eylemler
yapabilirsiniz ama yapmıyorsunuz.
Neden? Neden? Neden?
İstenilse, yapılacak
o kadar çok eylem var
ki! Ama istemiyorsunuz
ve yapmıyorsunuz.
Çünkü korkuyorsunuz. Gözaltına alınmaktan, tutuklanmaktan, kısacası bedel ödemekten
kaçıyorsunuz.

Şapka düştü kel göründü.
KESK batıyor. Siz de KESK’le
birlikte batmaya mahkumsunuz.
Bakın düne kadar ortak olduklarınız
bile, bugün yeni bir KESK istiyorlar.

KESK’in Katili
Reformizmdir
KESK’in Katili
Oportünizmdir
KESK’in Katili
Kürt Milliyetçileridir
KESK’te Reformizmin
Ağababası ÖDP,
“Yeni Bir KESK” İstiyormuş.
Onu da Yiyip
Bitirmek İçin Mi?
ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ne
diyor:
“Yeniden kurulacak bir KESK’e ihtiyaç var. KESK üç yıldan bu yana zayıfladı. Bu kişilere dönük bir eleştiri
değil, KESK’in başarısı hepimizin, başarısızlığı da hepimizin. (...) Geleneksel
sendikacılığa karşı çıkarak büyüyen
KESK, geleneksel sendikalaşmaktadır.
Önümüzdeki dönemin en önemli mücadelesi laiklik mücadelesi. Tek adam
diktatörlüğüne karşı mücadele edilmesidir.” (Birgün, 8 Temmuz 2017)
ÖDP Genel Başkanı Taş, “yeni bir
KESK” istiyorsa, önce eski KESK’te
ne yaptıklarının hesabını vermelidir.
Nelerle uzlaşa uzlaşa KESK’i bu
hale getirdiniz? Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, KESK’in bugün içinde bulunduğu çürümenin birinci dereceden
sorumlusu, ÖDP’nin tasfiyeci, teslimiyetçi ve uzlaşmacı politikalarıdır.
Sanki KESK’in bu hale gelmesinde
hiç payları yokmuş gibi KESK eleştirisi
yapıyorlar.
Alper Taş diyor ki, “KESK’in başarıları da başarısızlıkları da hepimizin.”
Hayır.
Başarısızlık, sizin başarısızlığınızdır.
Devrimci kamu emekçilerinin, bu
sonuçta hiçbir payı yoktur.
Oportünizmin, reformizmin, Kürt
milliyetçilerinin genel karakteridir;
özeleştiriden kaçmak için var olan so-
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runu genellerler.
Hayır; KESK’in canlı cenaze haline
gelmesinin sorumluluğunu genelleştirerek kendi üzerinizden atamazsınız.
Öyle değil Alper Taş.
KESK’in yıllardır örgütlenmesine
emek veren üyelerine, KESK’in mücadelesinde şehit düşen kamu emekçilerine karşı sorumlusunuz ve hesap
vereceksiniz.
Nuriye ve Semih için de şöyle diyor
Alper Taş: “Nuriye ve Semih arkadaş
bireysel direnme hakkını kullanıyor.”
Ne demek şimdi bu?
Aklınızı başınızı bireysellik almış.
Ne bireyselliği? Nuriye de, Semih de
KEC’li kamu emekçileri olarak bütün
kamu emekçileri adına direniyorlar.
İki kişi olmaları “bireysel” direndiklerini göstermez. Bunu siz de biliyorsunuz ama söylemek çok ağır geliyor
değil mi? İki KEC’linin direnişleriyle
KESK yönetiminin pasifizmini, teslimiyetçiliğini, CHP kuyrukçuluğunu
açığa çıkarmış olmasından çok rahatsızsınız değil mi? Olun. Olacaksınız.
Size her yerde soracağız “Nuriye
ve Semih için ne yaptınız?” diye.
Bu direnişi sahiplenmemeniz bir
an bile şaşırtmıyor bizi.
ÖDP, üyelerine, “bulunduğunuz
her yerde Nuriye ve Semih’i destekleyin” diye bir genelge yayınlamıyor.
Ama biz ÖDP’nin 2000’de “tutsak
yakınlarını ÖDP binalarına almayın”
diye genelge yayınladığını çok iyi hatırlıyoruz. Nuriye, Semih’in direnişine
karşı da aynı şeyi düşündüklerinden
şüphemiz yok.
Ama ÖDP, bu politikalarıyla, yönetiminde yer aldığı kurumları ve kendini yok ediyor. Başka da bir sonuç
elde edemez.

KESK’teki Tüm
Teslimiyetçi, Tasfiyeci
Politikaların Ortağı EMEP,

Hangi Yüzle “Demokratik
Sendikal İşleyiş”ten
Söz Ediyor?
KESK Genel Kurulu’nun gündeminde Nuriye ve Semih’in direnişi
var. Ama EMEP Genel Başkanı Selma
Gürkan’ın tavrı ise “bunlar bizi ilgilendirmez” hafifliğinde. Onun gündemi
başka. KESK Genel Kurulu’nda
KESK’lilere yapıp yapmadıklarının
hesabını vermesi, politika önermesi
gerekirken, o “iktidar, bugün Afrine
müdahale etmek istiyor. Savaşa karşı
barışı savunmak bir yurttaşlık görevidir...” diyor.
Olmayan hangi barışı savunuyorsunuz hala? Sur’da katliamlar oluyor,
Kamu Emekçileri Cephesi’nde direnişler oluyor, “barış” politikasının asıl
sahipleri, ABD’yle omuz omuza. Onlar
adeta “takılmış plak” gibi barış demeye
devam ediyorlar.
Evrensel gazetesinin 6 Temmuz
tarihli sayısında Emek Hareketi’nin
çıkarttığı broşürde ise, KESK’e dair
de bir “öneri” var:
“Nasıl bir KESK, nasıl bir mücadele?” Demokratik bir sendikal işleyişin,
güvence altına alınması gerekir.“
Buyurun. Elbirliği ile oluşturduğunuz
grupçuluğa son verin. Devrimcileri
KESK’ten tasfiye etmek için oluşturduğunuz anti-demokratik yöntemlere
son verin. Bunların hepsi sizin için lafı güzafdan başka bir şey değildir.

KESK’deki Teslimiyetçi
Çizginin Mimarlarından Biri
de Kürt Milliyetçileridir
Kamu emekçilerinin ekonomik, demokratik haklarını savunmak uzak, varsa
yoksa Kürt meselesi çözülmeden hiçbir
şeyin çözülmeyeceğine inanan Kürt milliyetçileri, KESK’i kendi politikalarının
arka bahçesi haline getirmişlerdir. Emperyalizm ve oligarşi ile barışacağız
diye KESK Eş Genel Başkanı’ndan
“Akil” bir adam çıkartmışlardır.

Kamu emekçilerinin çıkarları için
mücadele eden devrimci kamu emekçilerini, sendikalardan tasviye etmek için
her türlü ayak oyununa, hileye başvurmuştur. Daha önceki Genel Kurul’larında
devrimci kamu emekçilerinin üzerine
“kırmızı çizgi”ler çekerek KESK’ten
tasfiye eden de Kürt milliyetçileridir.
KESK’i kendi çiftliği gibi gören, Kürt
milliyetçileri, OHAL’in ilanından bu
yana da atılan binlerce kamu emekçisi
için hiçbir şey yapmayarak, teslimiyetçi
politikalarını sürdürmüşlerdir. KESK’in
9. Genel Kurul’unda işten atılan kamu
emekçilerinin işlerine geri dönmeleri
için hiçbir eylem önerisinde bulunmamışlar, Nuriye ve Semih’in direnişi için
ağızlarını açıp tek bir kelime söylememişlerdir. Bir kez daha görüldü ki Kürt
milliyetçilerinin KESK’e bakış açısı,
kamu emekçilerinin haklarını savunan,
onlar için mücadele eden bir KESK değildir. Kendi uzlaşmacı, teslimiyetçi,
düzeniçi politikalarına yedeklenen bir
KESK’tir.

KESK’in Alternatifi
Reformizm Değil; Direniş
Çizgisi ve Taban
Örgütlenmeleridir

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017

KESK Genel Kurulu, KESK’in tükenmişliğini çok net bir şekilde ortaya
koydu. Eski tas, eski hamam, değişmedi.
3600 KESK üyesi işten atılmışken,
53 bin 666 KESK üyesi istifa etmişken,
yüzbini aşkın kamu emekçisi işten
atılmışken, Nuriye ve Semih kamu
emekçilerinin onurunu temsilen can
bedeli direnirken, dünya bu direnişi
selamlarken, KESK Genel Kurulu,
hem direnişe hem de kamu emekçilerinin haklarını almak için mücadele
etmeye SIRTINI DÖNMÜŞTÜR.
Bir kez daha gördük ki artık
KESK’in ölüsü de dirisi de, bir arpa
boyu yol gidemez. Hiçbir kamu emekçisinin haklarını savunamaz. Reformistler, oportünistler, Kürt milliyetçilerinin el birliği ile gölgesinden kor-

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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kan, kamu emekçilerinin haklarını savunmayan bir KESK yaratmışlardır.
Kürt milliyetçilerinin “barış barış” diyen politikalarına teslim olunmuştur.
Bu KESK’ten kamu emekçilerinin
mücadelesine bir hayır gelmez. Bu
KESK’ten kendisine bile hayır gelmez.

somutlanan, direnişin yoludur. Bedel
ödemeyi göze alanların yoludur.

KESK’in 9. Genel Kurulu’ndan
sonra kamu emekçileri için yürünecek
yol daha belirginleşmiştir. Yürünecek
yol, Nuriye ve Semih’in direnişinde

Yeni Nuriyeler ve Semihler çıkartmaktır.

ve Nuriye ve Semihler’in Direnme
Çizgisinde

İşini, ekmeğini, onurunu kaybeden
binlerce kamu emekçisi var. Her biri

BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!

KECli Kimdir?

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017
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DİRENİŞÇİDİR.
YÜKSEL’DE BAŞLAYAN
DİRENİŞİ YAYGINLAŞTIRAN,
SÜRDÜREN İRADEDİR.
NURİYE’DİR.
SEMİH’TİR.
DEVRİMCİ İRADE,
DİRENİŞİMİZİN EN BÜYÜK
GÜCÜDÜR.
İstemek, yapmanın yarısıdır denir.
Diğer yarısı iradedir.
İrade, en basit hali ile karar vermek ve bu kararı sürdürmektir.
Devrimci iradenin en büyük
gücü, istikrarındadır.
Başladığı işi bitirmesindedir.
Bizim için istikrarlı olmak, direnişi zaferle sonuçlandırana kadar
sürdürmektir.
Direnişi sürdürmek, sabırdır.
Direnişi sürdürmek, sürekliliktir.
Direnişi sürdürmek, gelenektir.
Direnişi sürdürmek, değerlerimizdir. Direnişi sürdürmek, inancımızdır.
Direniş uzun bir yoldur.
Bu uzun yolda acılar, sevinçler
vardır.
Nuriye ve Semih’le başlayan
direniş sürecimiz, bize acıları da
sevinçleri de birlikte yaşatmıştır.
Gün gün direnilirken, bizi ayakta
tutan irademizdi. Emek ve cüretle
büyüttüğümüz irademizdi.
AKP faşizmi direnişin ilk gününden başlayarak irademizi kırmak, di-

Bütün kamu emekçilerini, direnişi
sahiplenmeye çağırıyoruz.
Bugün acil görev Nuriye ve Semih’in direnişine, taleplerine sahip
çıkmaktır.

renişi bitirmek için her türlü baskıyı,
şiddeti, gözaltını, yalanı denedi. Ama
sonuç alamadı. AKP faşizmi saldırdıkça direniş büyüdü. Direniş büyüdükçe AKP faşizminin korkusu da
büyüdü. Çareyi, Nuriye ve Semih’i
tutuklamakta buldu. Direnişi bitiremedi. “İŞİMİ, EKMEĞİMİ, ONURUMU İSTİYORUM” diye başlayan
direniş, tecrit hücrelerinde devam
ediyor. Yüksel, Nuriye’siz ve Semih’siz ama onlarla birlikte direnmeye
devam ediyor. Düşman, bildik düşman. Eldeki bütün imkanları kullanarak saldırmaya, direnişi kırmaya
devam ediyor.
AKP faşizmi, bugün direnişe
yönelik yeni bir saldırı biçimini
devreye soktu. Adı “ev hapsi” olan,
direnişçinin kendisini “kendi gardiyanı yapan bir saldırı”. Yüksel
direnişçilerinin onurlarına yönelik
bir saldırı. Direnmeyeceksiniz diyor,
direnirseniz tutuklarım diyor. Direnişçinin iradesini kırmak istiyor.
Ama direniş öyle bir türküdür ki
bir kez söylenmeye başlayınca bitmez.
Yüksel direnişçileri bugüne kadar yapılan tüm saldırıları nasıl
püskürttülerse bu saldırıyı da öyle
püskürteceklerdir, elektronik kelepçeyi AKP faşizminin bileklerine
takacaklardır.
DİRENİŞ, AKP FAŞİZMİNİN
BU SALDIRISINI DA BOŞA ÇIKARACAKTIR!
İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEKTİR!

bir Semih, bir Nuriye olabilirler. ‘İŞİMİZİ, EKMEĞİMİZİ, ONURUMUZU GERİ İSTİYORUZ’ diye ayağa
kalkabilir; binler, onbinler olup meydanlara çıkabilirler.
Kamu Emekçileri Meclisleri’nde
Kamu Emekçileri Cephesi’nde

Köşetaşı:
İRADE=EMEK VE CÜRETTİR
Kıssadan Hisse:

Gerçek Sevgi
Bir gün sormuşlar ermişlerden birine:
“Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?” Bakın
göstereyim demiş, ermiş. Önce sevgiyi
dilden gönüle indirememiş olanları çağırarak
onlara bir sofra hazırlamış.
Hepsi oturmuşlar yerlerine. Derken tabaklar
içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da
“derviş kaşıkları” denilen bir metre boyunda
kaşıklar. Ermiş, “bu kaşıkların ucundan tutup
öyle yiyeceksiniz” diye bir de şart koymuş.
Peki demişler ve içmeye teşebbüs etmişler.
Fakat o da ne? Kaşıklar uzun geldiğinden bir
türlü döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına. En sonunda bakmışlar beceremiyorlar,
öylece aç kalkmışlar sofradan.
Bunun üzerine ermiş, şimdi demiş, sevgiyi
gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe. Yüzleri
aydınlık, gözleri sevgi ile gülümseyen ışıklı
insanlar gelmiş oturmuş sofraya bu defa.
"Buyurun" deyince, her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp, sonra karşısındaki
kardeşine uzatarak içirmiş.
Böylece her biri diğerini doyurmuş ve
şükrederek kalkmışlar sofradan. İşte demiş
ermiş;
“Kim ki gerçek sofrasında yalnız kendini
görür ve doymayı düşünürse, o aç kalacaktır.
Ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o
da kardeşi tarafından doyurulacaktır şüphesiz
ve şunu da unutmayın, gerçek pazarında
alan değil, veren kazançtadır daima.”
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Tek ALTERNATİF; Direnme Çizgisidir
Tek ALTERNATİF; Kamu Emekçileri Cephesi'dir -1

Dilenerek Değil, Direnerek İşimize Döneceğiz!
İŞİMİZ, EKMEĞİMİZ, ONURUMUZ İÇİN
BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM!
KEC’liler!
Tüm kamu emekçileri için, politik
ve örgütsel tek alternatif biziz.
Direnişi Biz Örgütleyeceğiz
Kazanmanın Yolunu, Nuriyeler ve
Semihler’le Açtık.
Bu Yoldan, Zaferi Örgütleyeceğiz!
Bu Yoldan, Onbinlerce Kamu
Emekçisini Örgütleyeceğiz!
Kamu Emekçilerinin Mücadele ve
Örgütlenmesinin Bitirilmesine İzin
Vermeyeceğiz!
BUNU BİZDEN BAŞKA YAPABİLECEK KİMSE YOK!
Kamu Emekçileri mücadelesinin
gündeminde şu anda tek bir madde
yazılıdır:
Nuriye ve Semih'in, 130'lu günlerde devam eden direnişi.
KESK istemese de bu direniş,
KESK'in, KESK'li kamu emekçilerinin
gündemine de girmiştir.
Devrimci kamu emekçileri olarak,
bu koşullar altında görevlerimizi, önceliklerimizi sıralayıp;
- daha yoğun bir emekle,
- sıkı bir planlamayla,
- daha İRADİ ve KOLEKTİF bir
çalışmaya girmeliyiz.

Her KEC’linin
Ana Gündemi,
Süren Direnişimizdir
Nuriye ve Semih'in direnişi, zulmün sürekli saldırılarına, gözaltı ve
tutuklamalarına rağmen sürüyor.

Direnişin kararlılığı, geniş kesimleri etkilemiş, harekete geçirmiştir.
En uzak çevrelere kadar, Nuriye ve
Semih'in direnişinin etrafında binlerce
eylem gerçekleştirildi, KESK, eylemler düzenlemek zorunda kaldı, aydınlar, sanatçılar uzun süredir ilk kez
bir direnişe bu kadar yaygın bir katılım
gösterdi, AKP iktidarı sıkıştı.
Bu direnişin, şu ana kadar başardıklarından daha önemlisi, bundan
sonra başarabilecekleridir.
Bu direnişin kazanımları, sadece
kamu emekçileri üzerinde değil, tüm
emekçiler, tüm halk ve tüm örgütlülükler
üzerinde sarsıcı bir etkide bulunuyor.
Bu direniş, mücadele edilirse ve
ısrarla direnilirse, kazanılacağını da
bir kez daha gösteriyor.
BU NEDENLE; tüm KEC’li arkadaşlar, tüm pratiklerini, çalışmalarını, tüm zamanlarını, direnişin zaferine yöneltmelidirler.

mih, direnen ve gün gün eriyen tüm
hücreleriyle, hayatın her alanındadırlar.
Hangi siyasi eğilimde olursa olsun,
tüm kamu emekçilerinin beyninde ve
yüreğindedir. Kimse, onların direnişine
ilgisiz değildir. Yüksel'deki, Düzce'deki direniş, kamu emekçilerinin
gündemindedir.
Dolayısıyla biz, bununla yetinmeyip, direnişimizi ve tüm kamu emekçileri için direnişte somutlanan ALTERNATİFİ, tüm kamu emekçilerine
ulaştırmalıyız.
Bildirilerimizle, konuşmalarımızla,
dergimizle, Nuriye'nin ve Semih'in
direnişinin ulaşmadığı tek bir iş yeri,
tek bir kamu emekçisi kalmamalıdır.
Tüm kamu emekçilerinin, şu anda
daha önemli bir gündemi yoktur.

Pratiğe Nasıl
Müdahale Edeceğiz?

Nuriye ve Semih direnişe başlarken, İstanbul'da, Anadolu'nun farklı
farklı şehirlerinde, tek tek KEC’li

KESK yönetimi, ellerinden gelse,
Nuriye ve Semih'in
direnişini, Yüksel'deki, Malatya’daki, Düzce'deki
direnişi, hiçbir yerde
kendi gündemine,
kamu emekçilerinin
gündemine sokmak
istemez, istemiyor.
Ancak buna izin
vermemeliyiz.
Nuriye ve Se-
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Ne Yapabileceğimizin
Cevabı, Yine Nuriye ve
Semih'in Direnişindedir

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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memurlar direnişe başlarken, KESK
yöneticilerinin ve hemen tüm reformistlerin iki noktada itirazı vardı:
Bir: “OHAL altında direniş olmaz.
Başarılamaz.”
İki: "tek kişi direniş mi olur?"
Nuriye ve Semih'in Direnişiyle,
Bu İki Teslimiyetçi, Pasifist Tezin
Cevabını Verdik:
OHAL Altında Direniş Olur.
Gerektiğinde Tek Kişi de Olur.
Biz, bu direnme çizgisini hayata
geçirirken, KESK, yüzbini aşkın kamu
emekçisinin, üçbini aşkın kendi üyesinin atılması karşısında SESSİZ, TAVIRSIZ, DİRENİŞSİZ KALMIŞTIR.
Fark budur. KESK ve KESK'e bağlı
sendikaların yöneticileri, OHAL altında, yıllardır dillerinden düşürmedikleri barış, diyalog teorilerini bile,
dile getiremez hale geldiler. Teslimi-
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yetçilik öyle derindir ki; var olan direnişlere bile destek vermediler çok
uzun süre. İngiltere'den Avusturalya’ya
kadar herkes bir şeyler yaparken,
KESK ve bağlı sendikaların reformist
yönetimleri susmaya devam etti. Direnişin etkisi sonucunda, artık kaçacak
yer kalmadığında, göstermelik birkaç
eylem yaptılar. Ama direnişten hala
ne kadar uzak olduklarının kanıtı,
KESK Genel Kurulu’nda, Nuriye ve
Semih'in direnişini yok saymaya çalışmalarıdır.
İşte bundan dolayı, tek alternatif,
Kamu Emekçileri Cephesi'dir.
KEC'liler olarak reformizmin direnişi yok sayma politikasına, direnişi
her yere taşıma politikamızla cevap
vermeliyiz.
Nuriye ve Semih'i sahiplenmek,
direnişin zaferle sonuçlanmasını sağlamak için, bulunduğumuz yerleri ey-

lem alanına dönüştürmeliyiz. Tek başımıza da olsak, yapabileceğimiz, örgütleyebileceğimiz bir şey mutlaka
vardır diye düşünmeliyiz.
AKP il, ilçe binalarının önünde,
Milli Eğitim Bakanlığı il, ilçe teşkilatları önünde basın açıklamalarıyla,
meydanlarda yapacağımız oturma eylemleriyle, Nuriye'nin ve Semih'in açlığına ortak olmak için yapacağımız
açlık grevleri ile direnişi yaymalı, güçlendirmeli, zafere taşımalıyız.
Sonuç olarak şunu belirtmeliyiz:
Kamu emekçilerini, halkın çeşitli
kesimlerini harekete geçiren bu direnişi
zafere ulaştırmak, artık, Nuriye ve Semih'in değil, başta NURİYE VE SEMİH'İN YOLDAŞLARI olmak üzere,
tüm kamu emekçilerinin, tüm halkın
görevidir.
(devam edecek )

Tutuklamakla, Saldırmakla
Direnişleri Bitiremezsiniz!
Direniş, 7’den 71’e Büyüyor
İstanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde, Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’ya destek amaçlı Süresiz
Açlık Grevi Direnişi’ne başlayan 71 yaşındaki TAYAD’lı Mehmet Güvel’in ziyaretçileri eksik olmuyor.
Yapılan ziyaretler kapsamında İstanbul İkitelli ve
Bahçelievler Halk Cepheliler ziyarette bulundu.
Kısaca derlediğimiz haberler ise şöyledir:
İkitelli: Halk Cepheliler, 16 Temmuz’da, Mehmet
Güvel’in yalnız olmadığını belirterek ziyaret ettiler.
Ayrıca kısa bir açıklama yapan Halk Cepheliler;
“Mahalleler olarak, Mehmet Güvel amcamız olsun,
diğer direnen devrimci demokratlar olsun, Nuriye
ve Semih için Armutlu’da direnişi büyüteceğiz ve
İkitelli Halk Cephesi olarak Armutlu’dayız…” sözlerine yer verdi.
Bahçelievler: Halk Cepheliler, 17 Temmuz’da
düzenledikleri ziyaretle, Mehmet Güvel’in ve direnenlerin yalnız olmadığını vurguladı. Mehmet Güvel
ile yapılan sohbetlerde zaferin direnişle mutlak kazanılacağı belirtildi. Ziyaret esnasında türküler ve
marşlar okundu ve coşkulu bir direniş ziyareti
yapıldı. Halk Cephesi adına kısa bir açıklama yapılarak şu sözlere yer verildi: “Süresiz Açlık Grevi’nde
olan Mehmet amca morali çok iyi, coşkulu gördük… Mehmet amca, 71 yaşında, bizlere nasıl direnilmesi gerektiğini öğretiyor. Mehmet amcayı
yalnız bırakmayalım, yanına giderek sohbetler
edelim, sahiplenelim.”
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Adalet Savaşında En Önde Olmaya Devam Ediyor

Adalet Dilenmiyoruz, Adalet İçin Savaşıyoruz!
Dev-Genç’liler ve Liseli Dev-Genç’liler, işleri, emekleri ve onurları için açlık
grevi direnişinde olan Nuriye Gülmen,
Semih Özakça ve taleplerinin kabul edilmesi için destek amaçlı süresiz açlık
grevine başlayan TAYAD’lı Mehmet
Güvel için kampanya çalışmaları düzenledi. Gençliğin yaptığı çalışmalardan
derlediklerimiz şu şekildedir:
Eskişehir:
Dev-Genç ve Halk Cepheliler 13
Temmuz’da, açlık grevi ile ilgili çalışma
yaptı. Çalışma kapsamında Büyükdere
Mahallesi’nde faşist yazılamaların üstünü
kapatarak “umudun gençliği Dev-Genç”
imzalı yazılamalar yaptı. Yapılan çalışmalarda duvarlara, “Adalet dilencisi
değil, Adalet Savaşçısıyız! Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!” sloganları
yazıldı.
İSTANBUL
Kadıköy: Dev-Genç’liler 13, 14
Temmuz’da kitle çalışması yaptı. Yapılan
çalışmalar kapsamında, umudun sesi
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapıldı ve açlık
grevi direnişinde olan Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın direnişleri anlatıldı.
Konuşmalarda; kendilerine “aydın” diyen,
“demokrat”, “ilerici” diyen direniş kırıcıların, katliama zemin hazırladıkları,
bu konuda Dev-Genç’lilerin çizgisini
belirleyen şeyin 2000-2007 Büyük Direniş
olduğu konusunda halk bilgilendirildi.
Nuriye ve Semih’in direnişi bırakmaları
yönündeki düşüncelerin ve bunu savunanların aslında direnişçilere yarar değil

zarar verdikleri anlatıldı. Halkın sözde
aydınlara ve soyut bir adalet söylemiyle
yürüyen düzen partilerine tepkisi “Bugün
ne olursa olsun Nuriye ve Semih’in direnişi sahiplenilmeli” şeklinde oldu. Çalışma sonunda 100 dergi, okurlara ulaştırıldı.
Ayrıca Liseli Dev-Genç’liler 16 Temmuz’da Nuriye ve Semih için pankart
astı. Pankartta “Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin! Liseli Dev-Genç”
imzalı slogan nakşedilmişti.

 Okmeydanı'nda
Kahvehane ve Otobüs
Konuşmaları
Dev-Genç’liler yılmadan, yorulmadan
adaletin ve açlığın sesini halka ulaştırmaya
devam ediyor. Mahallede 13 ve 17 Temmuz tarihleri arasında, Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça için kahve ve otobüs
konuşmaları yapıldı. Çalışmada çekilen
ajitasyonlarda; Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın 131 gündür açlık grevinde
oldukları, herkesin Nuriye ve Semih’e
destek vermesi gerektiği gözlerimizin
önünde iki emekçinin eridiği ve buna
karşı AKP faşizminin halen talepleri
kabul etmediklerinden bahsedildi.
Ayrıca Liseli Dev-Genç'liler, 18 Temmuz'da mahalle genelinde 40 adet pullama
yaptı ve 20 bildiriyi halka ulaştırdı. Genel
olarak Nuriye ve Semih'in haklı talepleri
ve direniş hakkında bilgi verildi.
Armutlu: Liseli Dev-Genç’liler 15
Temmuz’da mahallenin birçok yerine,

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
direnişi ile ilgili pullama çalışması
yaptı. Çalışma esnasında halka direniş
hakkında bilgi verildi. Ve herkesin
Nuriye, Semih için mutlaka yapabileceği bir şey olduğu vurgulanarak 40 adet
pul yapıldı.
Örnektepe: Liseli Dev-Genç’liler
16 Temmuz’da mahallede, açlık grevi
direnişinde olan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça için çalışma yaptı. Yapılan
çalışmalar kapsamında pankart asıldı ve
birçok yere direnişi anlatan yazılamalar
yapıldı. Ve tabi Nuriye ve Semih’in taleplerinin kabul edilmesi için destek
amaçlı süresiz açlık grevi direnişinde
olan TAYAD’lı Mehmet Güvel hakkında
da bilgi verildi.
Liseli Dev-Genç: Liseli Dev-Genç,
işleri, onurları için açlık grevi direnişinde olan Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın direnişine ilişkin 19
Temmuz’da yayınladığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi:
“(...) Nuriye ve Semih öğretmenlerimizi yaşatacağız. Ailelerimiz bizleri
onlara emanet etti, onlar da canlarını biz
öğrencilerine…
Bizler Liseli Dev-Genç’liler olarak
onların ölümüne seyirci kalmayacağız.
Gerekirse gecemizi gündüzümüze katıp
bir sınava hazırlanırcasına çalışacağız.
Evet, bu bir sınav ve büyük bedeller gerektiriyor. İşte bizler bu sınavdan alnımızın
akıyla çıkacağız. Öğretmenlerimiz bize
direnmeyenin çürüyeceğini umutla di-
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Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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renmemizi gerektiğini öğrettiler. İşte bu yüzden AKP iktidarına
liseliler olarak Nuriye ve Semih’in taleplerinin kabul edilmesini
istiyoruz.”

 Kaçırmalarla Dev-Genç’in Meşru
Mücadelesinin Önüne Geçemezsiniz
İstanbul Okmeydanı’nda 19 Temmuz’da AKP’nin katil
polisleri tarafından 3 Dev-Genç’li Beyza Gülmen, Feytullah
Küçük, Dilan Duman işkencelerle gözaltına alındı. Gözaltılarla
ilgili 19 Temmuz’da yazılı açıklama yayınlayan Dev-Genç,
konuya ilişkin şu sözlere yer verdi: “…Bugün oligarşinin teslim
alma saldırılarına direnişle karşılık veren Nuriye, Semih ve
onların nezdinde direnen tüm devrimci-demokrat insanlar, adaletsizlik içerisinde yüzen yoksul Anadolu halkı, AKP’nin korkulu
rüyası durumuna gelmiştir!
İşte 3 Dev-Genç’li arkadaşımızı gözaltına almalarının sebebi
de budur. Gençliğe karşı yapılan saldırılar, faşizmin korkularının
gerçekleşmesine engel olamayacaktır.” Gözaltına alınan DevGenç’lilerden Beyza Gülmen öğlen 12.00 sularında serbest bırakılırken, Feytullah Küçük ve Dilan Duman Beyoğlu Karakolu’nda
tutuldu.

Sel Felaketlerinin Nedenleri Takdiri İlahi Değil,
Bu Faşist Sistemdir
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İstanbul’da 18 Temmuz’da halk sabah işe gitmek için
evlerinden çıktıklarında yoğun yağıştan dolayı, yüzen
arabalar ve taşan sularla karşılaştı. Yaşanan su baskınlarına
ilişkin 19 Temmuz’da yazılı açıklama yayınlayan Liseli
Dev-Genç açıklamasında, şöyle deniliyordu:
“… Metropol şehri olan koskoca İstanbul’da şehrin alt
yapısı yetersiz kalmaktadır. Buna karşın burunları kanayınca
helikopter ile hastanelere giden asalak zengin sınıf. İşte bu
düzenin baş çelişkisi sınıflar savaşımıdır ve bu savaş hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır.
Kendilerine saraylar yaparlar ama milyonların yaşadığı
İstanbul’a alt yapı yapmazlar. Diyanet İşleri Başkanı’na 1
milyonluk araba aldılar, ama sabahın erken saatlerinde
işlerine giden halk, metrobüslerde, arabalarda, dolmuşlarda
mahsur kaldı, yoksul halkın evlerini su bastı. Bu ve buna
benzer örnekler daha da arttırılabilir. Yukarıda da bahsettiğimiz
gibi bunlar yoksul, emekçi halkın doğal afetlerde, kış
aylarında yaşadığı zorluklardır; bir de diğer tarafa bakalım
zengin asalak burjuva kesimine. (...) Faşizm, işçi katliamlarını
ve sellerde hayatını kaybedenler için "doğal afet" "Allah’ın
takdiri" deyip katliamı meşrulaştırmaya çalışırlar.
İşte bizler; kokuşmuş, halka zulümden, yoksulluktan,
başka verecek bir şeyi kalmamış bu düzende yetişen gençler
olarak, faşizmin halkın manevi düşünce ve değerlerini kullanarak eksiklerini kapatmaya çalışmasına, halkı aldatmaya
çalışmasına müsaade etmiyoruz. Bizler bu vatanın, bu halkın
evlatlarıyız. Halkımızın refahı, huzuru, özgürlüğü için mücadele veriyoruz. Emperyalizme ve faşizme karşı verdiğimiz
mücadelemiz zafere kadar sürecektir. Halkını, vatanını
seven, halkının yararını düşünen tüm gençleri Liseli DevGenç saflarına, halk düşmanlarına karşı savaşmaya çağırıyoruz."

Şişli İşçi Meclisi Taşeronlaşmaya
Karşı Direnişte: “Sendikamıza,
Örgütlülüğümüze Sahip Çıkıyoruz”
İstanbul Şişli işçileri, Belediye Başkanı’nın temizlik ihalesini taşerona verme kararına karşı 13
Temmuz’da Belediye önünde direnişe başladı. Direnişteki işçiler, işyerinde örgütlü olan Genel-İş
Sendikası’na güvenmediklerinden dolayı, kendi
pankartları ve örgütlenmeleriyle Şişli Belediye Başkanlığı önünde direniyorlar. Şişli Belediyesi İşçi
Meclisi olarak örgütlenen işçilerin direnişi, ihale
belediyenin şirketi Kent yol'a verilinceye dek devam
edecek.
Ayrıca Şişli Belediyesi İşçi Meclisi, 14 Temmuz’da
yazılı bir açıklama yayınlayarak direnişe çağrıda bulundu. Açıklamada kısaca şu sözlere yer verildi;
“Şişli Belediyesi’nde çalışan işçi kardeşlerimize!
Bin bir emekle elde ettiğimiz haklarımızı ve örgütlülüğümüzü elimizden almak istiyorlar.
Her ihale dönemi bizleri işsizlikle tehdit ediyorlar.
Belediye Başkanı, Belediyenin şirketi olan Kent
yol'un yeterli teminatı olmadığını söyleyerek, Temizlik ihalesini başka taşeronlara vereceğini söylüyor.
Başka bir şirkete ihaleyi vermesi demek tüm haklarımızın yok edilmesidir.
Şişli işçisi bedeller ödeyerek sendikalı olmuştur,
taşeronda sendika olmaz diyen yönetimlere sendikalara
karşı savaşmıştır. Şişli işçisi bitmeyen ayak oyunlarına
karşı bildiği ve gücü oranında yıllardır mücadele
ediyor. Sarıgül-İnönü savaşının tarafı olmaya zorlanmışlar, bu savaşın galibinin işçiler değil patronlar olduğunu tecrübe ederek görmüşlerdir.
Oyuna gelmeyelim! Solcu emekçi edebiyatı yapanlara inanmayalım!
İşçinin tek dostu yine işçilerdir. Dün İzmir İzalman’da
yaşanan sendika ve Belediye patronu tarafından
ihalenin başka taşerona verilmesi olayı aklımızdan
çıkmasın. Bizim gücümüz birliğimizdir; işçinin işçiden
başka dostu yoktur. Direneceğiz. İhale, Kent yol'da
kalıncaya kadar Şişli belediyesi önündeyiz. Buradan
kalkmayacağız. Sendikamıza, örgütlülüğümüze sahip
çıkıyoruz, işçi kardeşlerimizi Şişli belediyesi önündeki
direniş alanında bekliyoruz."

DEVRİMCİLİK, TESLİM OLMAMAKTIR!

aklımız
dİyalektİk
materyalİzmdİr

4+3

DEVRİMCİLİK AKIL TAMİRCİLİĞİDİR
EMEK VERMEDEN MEYVE YENMEZ

mışızdır. Yine de hayallerimize, isteklerimize ulaşamayız.
Sorunlar dağ gibidir, çözüm
Fakat emek verilmeden karın doymaz.
ise dağın ardındadır. Gitsek de
getirsek, deriz ama o kadar uzak
Devrimciler emeğe inanırlar. Öyle senelerce de emek
gelir ki o dağın ardı, gitmekle kalmak arasında tereddüt
vermek gerekmez bir sorunu çözmek için. Örgütlü bir şeederiz. Düzen içinde sorunların çözülmediğini bildiğimiz
kilde, devrimci bir akılla, kolektivizmin gücüyle sorunları
ve buna rağmen şükür-kader-şans-tesadüf... ile kendimizi
çözebiliriz.
oyaladığımız (bizi oyaladıkları) için sorunların gerçekten
Fakat sihirli bir değnek dokunuşu bekliyorsanız yanıçözülebileceğine inanmayız. Daha doğrusu inanamayız.
lıyorsunuz; çünkü böyle bir sihir yoktur. Sihir diyalektik
Bu bizim hatamız değil aslında. Bu güçsüzlüğü, çözümmateryalizmdir.
süzlüğü yaratan düzenin kendisidir.
Sonuç olarak; düzenin bizi kandırmasına izin verÖrneğin, mahallemizde trafik kazalarının çok yaşandığı
meyelim:
bir dörtyol ağzı var diyelim. Ya da bir okulun önünde çocuklar
İsteklerimiz gökten inmez...
sürekli trafik kazası yaşıyor. Mesele çok basittir aslında,
“Hiçbir şey değişmez” sözü koca bir yalandır...
trafik levhaları, trafik lambaları ile düzenleyerek; çocuklarahalka trafik eğitimi vererek; üst veya alt geçit yaparak, okul
Emek vermeden bir şeyi değiştireceğini sanmak
yoluna bir tane tümsek yaparak sorunu çözebiliriz.
büyük bir yanılgıdır.
Yani olası çözümler mümkün ve olanaklıdır. Fakat düBen sadece söylerim deyip, kendiliğinden değişmesini
zende bunlar yapılmaz. İnsanlarımız yıllar da aynı yolda
beklemek ölümcül bir hastalıktır.
ölmeye devam ederler.
Ve böyle düşünenlere Ahmed Arif’in sözleriyle sesleİşte düzenin, halk için değil de tekellerin karı için
niyoruz:
işlediği bir ortamda çözümsüzlüğün bizi teslim alması bir
Duyuyor musun?
yere kadar olağandır.
Öyle yıkma kendini.
Olağan olmamaya başladığı yer ise devrimciliktir.
Öyle mahzun, öyle garip...
Çünkü devrimcilik, sorun çözmektir.
Nerede olursan ol,
içerde, dışarda, derste, sırada,
Neden hemen yoruluyoruz?
Yürü üstüne - üstüne,
Neden hemen, “hiçbir şey deKISSADAN HİSSE:
Tükür yüzüne cellâdın.
ğişmez” düşüncesi bizde hakim
BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRİRSEK
Fırsatçının, fesatçının, hayıoluyor?
ÇÖZÜMÜ GÖREBİLİRİZ
nın...
Çünkü düzenin aklıyla düTelaşla doktorun karşısına dikilen hasta,
Dayan kitap ile
şünüyoruz. “Kelin merhemi olsa
Dayan iş ile.
başına sürer” sözü vardır hal- "Çok hastayım doktor, vücudumun neresine
Tırnak ile. Diş ile,
dokunsam
çok
fena
canım
yanıyor"
der.
Dok‐
kımızın. Aynı bu sözdeki gibi,
Umut ile, sevda ile, düş ile.
sorunların kaynağı olan bir dü- tor, hastayı bir güzel muayene edip "Ben bir
Dayan rüsva etme beni.
zen çözümün kenarından bile hastalık bulamadım, sapasağlamsın sen" de‐
Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
geçmez, geçemez. Bu nedenle yince, hasta vücudunun değişik yerlerine do‐
Namuslu, genç ellerinle.
de eğer bir meseleyi gerçekten kunduktan sonra yaygarayı koparır: "Olur
Kızlarım,
çözmek istiyorsak, düzenin bize mu doktor, işte nereye dokunsam canım ya‐
Oğullarım var gelecekte,
verdiği akılla değil, devrimci nıyor." Bunun üzerine günlerce hastalık arayıp
Herbiri vazgeçilmez cihan parakılla düşünmeli, hareket et- tahlil yapıyorlar ve derken... Sonunda doktor
çası.
meliyiz. Yani 4+3 ile...
açıklar: "Sizin parmağınız kırık! Nereye do‐
Kaç bin yıllık hasretimin koncaYıllarca okul okuruz. Ya da kunursanız onun için canınız yanıyor." Düzenin
sı,
çocuk yaştan itibaren bir ustanın
Gözlerinden,
aklıyla düşünenlerin parmağı değil ama ideo‐
yanında çırak oluruz ve hayatı
Gözlerinden öperim.
lojisi, eş deyişle dünya görüşü kırıktır. Kırık
öğreniriz. Emek veririz. YaptıBir umudum sende,
ğımız ne varsa bu emekle yap- parmağı devrimci aklımızla onaralım.
ANLIYOR MUSUN?
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Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Yargının Bağımsız Olmadığını Herkes Bilir, “Bağımsız Yargı”,
“Tarafsız Hakim”, “Hukukun Üstünlüğü”, “Hukuki Eşitlik” vb.
Kavramların Hiçbir Gerçekliği Yoktur

DİRENİŞ BU KEZ AKP’NİN “BAĞIMSIZ YARGI”
YALANINI PARÇALADI
NURİYE VE SEMİH’İN TUTUKLANMASI KARARININ
ÖNCEDEN TALİMATLA VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
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Nuriye Gülmen ve Semih Özak(.....) polisin savcılığa yolla‐
ça’nın “işimizi geri istiyoruz” diyerek
dığı 21 Mayıs tarihli‘arama ve
başlattıkları açlık grevi direnişi artık
130’lu günlere girerken, direnişe des- el koyma’talep yazısında da
tekle birlikte, AKP’nin direniş kar- Nuriye ve Semih’in Ankara 19.
şısındaki acizliği de büyümeye devam Ağır Ceza Mahkemesi’nde yar‐
ediyor. Çünkü Nuriye ve Semih’in gılandığı belirtildi ve davanın
talepleri ve eylemleri son derece esas numarası tutanağa yazıldı.
haklı ve meşru bir zeminde sürüyor.
Oysa o tarihte iddianamenin
Bu nedenle direniş yalnızca ülke sınırları içinde değil, dünyanın dört inceleme süreci devam ediyor‐
bir yanında karşılık buluyor ve dire- du ve dava hukuken açılmamış,
nişe olan destek, gün geçtikçe bü- henüz esas numarası almamıştı.
yüyor. İşte bu yüzden AKP faşizminin Yani hem polis henüz açılmamış
direnişe yönelik saldırıları da artarak
davanın esasını biliyordu hem
ve çeşitlenerek sürüyor.
de mahkeme Nuriye ve Se‐
Direniş ve direnişe desteğin gün
geçtikçe büyümesi ve uluslararası mih’in tutuklanacaklarını henüz
alanda da AKP’yi zor duruma sok- karar verilmeden önce biliyor‐
ması, AKP’nin gerçek yüzünü bir du… İşte size yargı bağımsızlığı,
kez daha ve bu kez, daha da açık bi- işte AKP’nin talimatla karar ve‐
çimde ortaya koydu. Önce AKP’nin ren bağımsız yargısı… Bu durum
özgürlük ve demokrasi yalanlarını
AKP’nin acizliğinin bir göstergesi
parçaladı direniş, şimdi de bağımsız
yargı yalanını parçaladı. Bu kez yar- olduğu kadar yargının görünüş‐
gının bağımsız olmadığı gerçeğini te de olsa bağımsız olmadığının
açığa çıkaran şey ise, Milliyet gaze- da açık bir göstergesidir.
tesinden Gökçer Tahincioğlu’nun hade aynı ifade yer aldı. Bununla birlikte
berine de yansıdığı gibi, Nuriye ve
polisin savcılığa yolladığı 21 Mayıs
Semih’in önceden talimatla tutuklantarihli ‘arama ve el koyma’ talep yazıdığının ortaya çıkması oldu. AKP fasında da Nuriye ve Semih’in Ankara
şizmi, direnişi kırmak için sadece sal19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıdırmakla kalmamış, emrindeki yargı
landığı belirtildi ve davanın esas numaorganlarına da talimat vererek Nuriye
rası tutanağa yazıldı.
ve Semih’i tutuklatmıştı. Üstelik bu
kez, sonradan “sehven yapıldı” denilerek
Oysa o tarihte iddianamenin incegizlenmeye çalışılsa da, AKP’nin “baleme süreci devam ediyordu ve dava
ğımsız yargı” organlarının tutanaklarına
hukuken açılmamış, henüz esas numda yansımıştı. Bu talimat Ankara 19.
arası almamıştı. Yani hem polis henüz
Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Mayıs’ta
açılmamış davanın esasını biliyordu
mesai saati bitiminden sonra tutuklanan
hem de mahkeme Nuriye ve Semih’in
Nuriye ve Semih ile ilgili açılan ilk
tutuklanacaklarını henüz karar verildava için aynı gün mesai saati dolmadan
meden önce biliyordu. İşte size yargı
hazırladığı tensip zaptında‘tutuklu sabağımsızlığı, işte AKP’nin talimatla
nıklar’ifadesini kullandı. Mahkeme bu
karar veren bağımsız yargısı… Bu dudurumu ‘sehven yazıldı’diye açıklasa
rum AKP’nin acizliğinin bir göstergesi
da ertesi gün hazırlanan müzekkerede
olduğu kadar, yargının görünüşte de

olsa bağımsız olmadığının da açık bir
göstergesidir. Yargının bağımsız olmadığını herkes bilir, “bağımsız yargı”,
“tarafsız hakim”, “hukukun üstünlüğü”,
“hukuki eşitlik” vb. kavramların hiçbir
gerçekliği yoktur. Bunun için böyle
örneklere de ihtiyaç yoktur. Ve bu
AKP’ye özgü, AKP dönemiyle sınırlı
bir olgu da değildir. Bu kavramlar hukukun, yargının doğası gereği safsatadan
ibarettir. Çünkü hukuk tarafsız, herkese
eşit mesafede duran, sınıflar üstü bir
kavram değildir, olamaz. Hukuk egemen
sınıfın çıkarlarının yasal forma kavuşturulmuş ifadesidir; egemen sınıfın,
yönetenlerin iradesini yansıtır. Yargı
da bu iradenin ifadesi olan hukuk kurallarının uygulanmasını sağlayan, yine
egemen sınıfın iradesinin bir görünümü,
bu iradenin siyasal olarak örgütlenmiş
hali olan devletin bir organdır ve asla
tarafsız, asla bağımsız olamaz. Bu nedenle, Nuriye ve Semih’in tutuklanma
sürecine ilişkin ortaya çıkan bu durum
hem bu tarihsel gerçekliği, yani yargının
bağımsız olmadığını, olamayacağını
bir kez daha göstermiş hem de AKP’nin
direniş karşısında nasıl pervasızlaştığını
ortaya koymuştur.
Hiç şüphesiz AKP’yi bu kadar pervasızlaştıran şey, her türlü yöntemi denedikleri halde aylardır süren direnişi
kıramamalarının yarattığı acizliktir. Direnişi kıramadıkları gibi aksine, direniş
günden güne büyümeye devam etmektedir. Direniş karşısında acizleşen AKP
ne yapacağını bilmez vaziyette sağa
sola saldırırken adaletsizliklerini böyle
eline yüzüne bulaştırabiliyor. Bir yandan
AKP bugüne kadar açığa çıkan ve yargının talimatla karar verdiğini gösteren
onca olaya rağmen, yargının bağımsız
olduğu yalanını hala dilinden düşürmüyor, bir yandan bu tür örnekler aralıksız yaşanmaya devam ediyor.
Bir kez daha ifade etmek gerekirse,
AKP’yi bu duruma sokan şey gün geç-
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ve “demokrasi” ile olan ilişkisi de daha
belirgin hale geldi. Direniş yalanları
parçaladı, gerçekleri açığa çıkardı.

tikçe büyüyen direniş karşısındaki acizliğidir. Bir tek kişiyle başlayan ve görmezden geldikleri direniş bir anda halkın
gündemine oturmuş, direnişin sesi dünyanın dört bir yanında dalgalanmıştır.
Nuriye ve Semih’in direnişinin özellikle
Nuriye ve Semih’in açlık grevinin 76.
gününde tutuklanmalarından itibaren
Costa Gavras’tan Theodorakis’e, Ken
Loach ve Rebecca O’Brien’den Noam
Chomsky’ye; İtalya’dan Yunanistan’a,
İngiltere’den Amerika’ya birçok ülkeden
aydınlar, sanatçılar, gazeteciler, siyasetçiler, sporcular Nuriye ve Semih ile
dayanışma içinde olduklarını, haklı ve
meşru taleplerini desteklediklerini, serbest
bırakılmalarını ve işlerine iade edilmelerini istediklerini ifade eden mesajlar
yayınladılar. Türkiye’de de halkın birçok
kesiminden insanlar direnişe desteklerini,
Nuriye ve Semih’in tutuklanmalarına
tepkilerini değişik biçimlerde ifade

ettiler. Direnişe destek eylemleri yapıldı,
bildiriler yayınlandı, ilanlar verildi. Birçok aydın ve sanatçı da aylardır süren
bu direnişe destek verdiklerini, Nuriye
ve Semih’in yanlarında olduklarını, serbest bırakılmalarını ve işlerine iade edilmelerini istediklerini belirten mesajlar
yayınladılar.
AKP’nin buna karşı politikası saldırılarını arttırmak oldu. Önce Nuriye
ve Semih için yapılan her eyleme saldırmaya başladılar. Direniş odağı haline
gelen Yüksel Caddesi’ni direnişçilere
kapatmaya çalıştılar. Aylardır Nuriye
ve Semih ile birlikte direnen Yüksel
direnişçilerini alandan söküp atmaya
çalıştılar, bunun için her gün saldırdılar,
direnenleri işkencelerle gözaltına aldılar,
direniş alanının, İnsan Hakları Anıtı’nın
çevresini bariyerlerle kapattılar. Böylece
AKP’nin “insan hakları”, “özgürlük”

Direnişin 111. gününde Türkiye’nin
önemli sinemacı, tiyatrocu, gazeteci,
yazar ve müzisyenlerinden oluşan 111
aydın ve sanatçı bir bildiri yayınlayarak
Nuriye ve Semih’in taleplerinin haklı
ve meşru olduğunu, bu taleplerin kabul
edilmesini istediklerini ifade ettiler. Bu
ilanın hemen ardından ilan veren 111
kişi ve ilanı yayınlayan gazeteler İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu tarafından
tehdit edildi. Her devrin adamı fırıldak
Süleyman Soylu’nun “Terör örgütü üyeleri için gerçekleri saptırarak ilan verenler… Neyin altına imza attığınızın
farkında mısınız?” diyerek tehdit ettiği
aydınlar geri adım atmadılar. Bakan
Soylu emrindeki yargıyla tehdit ederek
aydınları sindireceğini sandı ama, aksine
destek ve sahiplenme büyüdü. 111 imza
ile başlayan uluslar arası bir kampanyaya
dönüşerek 6 binin üzerinde imzaya
ulaştı.
AKP’nin pervasızca saldırmasının,
acizleşmesinin nedeni işte budur. Saldırılarla, işkencelerle, gözaltılarla direnişi
kıramayan, direnişi kıramadığı gibi her
geçen büyümesine engel olamayan AKP,
bu kez de Nuriye ve Semih’i talimatla
tutuklatarak direnişi kırmaya çalışmış
ancak başaramamıştır. Direniş içeride
de dışarıda da devam ediyor, zafere
kadar da devam edecek!

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017

AKP FAŞİZMİ NURİYE VE SEMİH’E
BOYUN EĞDİREMEDİKÇE ÇARESİZLEŞİYOR!
ŞİMDİ DE HEDEF NURİYE VE SEMİH’İN AVUKATLARI!
“Star” ve “Sabah” gazetelerinde
Nuriye ve Semih’in açlık grevini kararlılıkla sürdürmeleri ve kendi doktorlarının tıbbi yardımları dışında bir
hekim dayatmasını kabul etmemeleri
nedeniyle büromuz avukatı Selçuk
KOZAĞAÇLI’nın hedef gösterildiği
“haberler” okuduk.
Sabah gazetesinin magazin muhabiri
Sema Alim DALGIÇ imzalı “haberde”
“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın

avukatları tarafından yönlendirildiği,
terör örgütlerinin Gülmen ve Özakça'nın
cezaevinde ölümünü amaçladığı, bu
nedenle de bütün tıbbi müdahale taleplerini reddettikleri belirtiliyor.
Ve yine, “Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın Gülmen ve Özakça'ya bütün tıbbi
müdahale taleplerini reddedin mesajlarını ileten kişi olduğu tespit edildi.
Gülmen ve Özakça, Yüksel Caddesi'nde
eylem yaparken, avukat Kozağaçlı'nın

bu kişiler ile çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.” şeklindeki iftira suçu, Star
gazetesinde de isimsiz olarak tekrarlandı.
İçişleri Bakanlığı ve MİT aracılığıyla
yaptırıldığı anlaşılan bu haberlerde,
Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın, müvekkillerini hapishanede ziyaret etmesi,
onları hukuki olarak bilgilendirmesi,
her koşulda yanlarında olması ve direnişçilerin avukatlarına duydukları
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güven, ‘örgütsel ilişki delilleri’ olarak
gösterilmiştir. Delil olarak gösterilen
başka bir şey yoktur, olamaz da.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça,
127 gündür açlık grevindeler. Açlık
grevi gerekçeleri ise çok açık ve net:
-16 sene boyunca büyük zorluklarla
okuyarak elde ettikleri mesleklerini,
bir gecede faşizmin KHK’sıyla kaybettiler.
-Tüm KHK’yla işlerinden edilenler
gibi, SGK kaydıyla herhangi bir işte
çalışamıyorlar. Yani bu kararla açlığa
mahkum edildiler. Bu sebeplerle iki
emekçi direnme kararı aldı.
Nuriye ve Semih sürecin başından
itibaren “terör suçlamasını” kabul etmediler. Onlar, “Asıl terörist, emek
emek okuyup, alnının teriyle işini
yapan emekçilerin işlerini bir gecede
ellerinden alanlardır” dediler. “İşimizi
Geri İstiyoruz” diyerek mücadele etmeye başladılar. Defalarca gözaltına
alındılar. Taleplerine bir yanıt alamadılar.
“Madem haksız yere açlığa mahkûm
ediliyoruz, hakkımız olanı istiyoruz
ve alamıyoruz, biz de bedenimizi silaha
çeviririz” diyerek, 9 Mart’ta açlık grevine başladılar.
Tüm bu mücadeleler sonucunda
AKP’nin OHAL politikaları teşhir
oldu. Faşizmin KHK’larının ne kadar
gayri meşru ve haksız olduğu halkın
geniş kesimleri tarafından tartışılmaya
başlandı. Nuriye ve Semih’in direnişi
milyonların adalet talebinin sesi oldu.
Korku duvarları onlarla aşıldı. Milyonlarca insan Nuriye ve Semih nezdinde “Adalet İstiyoruz!” talebini haykırmaya başladı.
Bu süreç AKP’yi korkudan titretmeye yetti. AKP korkuyor, çünkü halka
karşı zulüm uyguluyor. Nuriye ve Semih’in haklı taleplerine halkın destek
vermesi, AKP’yi çok korkuttu. Bu
korku nedeniyle de Nuriye ve Semih
açlık grevine devam ettikleri sırada
22 Mayıs’ta gözaltına alınıp, 23 Mayıs’ta tutuklandılar. Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça 23 Mayıs’tan beri
tutuklular. Bu bile AKP’yi rahatlatmıyor.
Çünkü Nuriye ve Semih’in etkisi hala
ülkede ve tüm dünyada sürüyor.
AKP faşizmi çaresizleşince, Nuriye

ve Semih’in yasa dışı örgüt üyesi olduklarını, bu yüzden tutuklandıklarını
söyledi. Bunun üzerine avukatları
olarak sorduk “Delilleriniz nerede?”
ve direnişçilerin sicil kayıtlarını paylaştık. AKP, emekçilerin örgüt üyesi
olduklarını söylüyordu ancak, mahkemelerin vermiş olduğu bir karar dahi
yoktu. Bunun üzerine iyice teşhir oldular, yalanları ortaya çıktı.
Avukatları olarak müvekkillerimizin
durumlarını halkımıza, meslektaşlarımıza, barolara sürekli anlattık. Hukuksal
süreci sıkı bir şekilde takip ettik. Müvekkillerimiz hem kendi hakları için
hem de hukuksuz şekilde işlerinden
atılan binlerce halk için adalet mücadelesi veriyorlardı. Biz de onların
haklı mücadelelerine, taleplerine destek
verebilmek için İstanbul Barosu’nda
bir haftalık açlık grevi yaptık. Nuriye
ve Semih’in yaşadıkları sürecin hukuksuzluğunu her daim teşhir ettik,
müvekkillerimizin adalet mücadelesine
her daim destek olduk. O kadar meşru
ve haklıydık ki, faşizmin tetikçisi gazetelerin köşe yazarları dahi bir süredir
argümanlarını bizden alarak Nuriye
ve Semih’i yazmak, onların mücadelesini duyurmak zorunda kaldı.
Müvekkillerimizin açlık grevlerinin
111. gününde 111 aydın bir imza metni
hazırladılar. İçlerinde baro başkanlarının
ve hukukçuların olduğu bu metin, faşizmin işkenceyi savunan, yasa dışı
örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanan herkesin öldürülmesini meşru gören İçişleri
Bakanı’nı oldukça rahatsız etti. İçişleri
Bakanı yine müvekkillerimizi hedef
göstererek, TCK madde 288’deki Yargılamayı Etkileme suçunu işledi. Bir
kez daha teşhir ettik, bu saldırıdan
sonra pek çok aydın daha bu metne
imza attıklarını ve neye imza attıklarının
farkında olduklarını dile getirdiler.
Birçok hukuki başvuru yaptık, Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e başvurular
yaptık. Gerçi AİHM’in, OHAL komisyonunu meşru gören Avrupa Birliği’nin parçası olduğu bir sorunu siyasi
olarak çözmeyeceği bilgisine sahibiz.
Ancak Avrupa’yla her türlü anlaşmayı
yapan, AB’ye bağımlı politikalar geliştiren ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni kabul ettiğini ilan eden bir

devletin, nasıl hukuksuz kararlar verdiğini bir kez daha teşhir etmek için
bu başvuruları yaptık. Başvurularımızda
ve dilekçelerimizde haklılığın ve direnişin meşruluğunu dile getirdik.
Bütün bu yaptıklarımız ile faşizmin
politikalarını etkisizleştirdiğimizi biliyoruz. İşte bu nedenle, faşizm, saldırılarını bize yöneltti.
-Müvekkillerimizi, yıldırmak için
koyduğunuz o tecrit duvarlarının arkasında bir gün olsun yalnız bırakmayacağımızı tekrar ilan ediyoruz.
-Her türlü saldırınızı ve politikalarınızı, müvekkillerimize anlatmaya,
hukuksuzluklarınızı teşhir etmeye devam edeceğimizi tekrar ilan ediyoruz.
-Ve evet biz avukat müvekkilin
ötesinde onlarla can canan olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onlar bizim
gözümüzün nuru, onlar için canımızı
dişimize takmaya devam edeceğiz ve
biliyoruz ki Nuriye ve Semih bize
sonsuz güvenmeye devam edecek.
Büromuz avukatı Selçuk Kozağaçlı,
20 yıldır avukatlık yapan, ceza hukuku
konusunda ustalaşmış, halka yönelik
her saldırıda halkın safında durmuş,
katledilenlerin, işkenceye maruz kalanların avukatlığını yapmış, devrimci
mücadeleyi hukuk alanında sürdürmüş,
onurlu bir hukukçu ve aydındır. Selçuk
KOZAĞAÇLI’ya yönelik saldırılarınız
hiçbir işe yaramaz.
Halkımıza, Nuriye ve Semih’e ve
avukatları olarak bizlere çaresizlik içerisinde saldıranlara tavsiyemiz; bu işi
daha fazla elinize, yüzünüze bulaştırmadan Nuriye ve Semih başta olmak
üzere, direnen ve hukuksuzca işinden
atılan tüm kamu emekçilerinin haklı
taleplerini karşılayın. Adaletsizlik ve
zulmünüze her geçen gün yeni halkalar
ekleyerek, halka karşı suçlarınızı büyütmeyin!
HALKIN ADALET MÜCADELESİNİ ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ!
NURİYE VE SEMİH ONURUMUZDUR!
NURİYE ve SEMİH YALNIZ DEĞİLDİR!
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Nuriye ve Semih’in Yaşam ve Direnme Haklarının Gasp Edilmesine İzin Vermeyeceğiz!

“AÇ KALACAKLARSA BEN DE AÇ KALACAĞIM,
SAKAT KALACAKLARSA BEN DE SAKAT KALACAĞIM,
ÖLECEKLERSE BEN DE ÖLECEĞİM”
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça,
işlerine geri dönmeleri talebiyle başlattıkları açlık grevinin 128. gününde,
kamu emekçileri, Gülmen ve Özakça’nın serbest bırakılması ve taleplerinin kabul edilmesi için İstanbul
Kadıköy Süreyya Operası’ndan Khalkedon Meydanı’na yürüdü. Kadıköy’de yürüyüş ve basın açıklaması
gerçekleştirildi.
Saat 19.30’da Süreyya Operası
önünde toplanan kitle, Gülmen ve
Özakça’nın resimleri yanı sıra “Açlık
Grevi 128. Gününde, Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilsin” pankartını açarak “Nuriye, Semih Yalnız
Değildir!”, “KHK’lar Gidecek Biz
Kalacağız!” “Nuriye ve Semih Yaşasın”, “Açlık grevi 128 gününde”
yazılı dövizler taşındı. Sık sık, “ Nuriye, Semih Onurumuzdur”, “
KHK’lar Gidecek Biz Kalacağız”,
“Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar
Bizi Yıldıramaz” , “Faşizme Karşı
Omuz Omuza”, “ Direne Direne Kazanacağız” , “Emekçiyiz Haklıyız
Kazanacağız”, “Her Yer Yüksel Her
Yer Direniş” sloganlarıyla yürüyüşe
geçildi.
14 Temmuz’da çok sayıda sanatçının ve tiyatrocunun katıldığı yürüyüşte açıklamayı şair, yazar Ataol

Behramoğlu okudu. Açıklamada,
Gülmen ve Özakça’nın giderek kötüleşen sağlık durumlarına ilişkin
bilgi veren Behramoğlu, “Nuriye ve
Semih artık yürüyemiyor. Nuriye görüşe tekerlekli sandalyeyle gidiyor,
mide ve böbreklerinde sorunlar var,
bacağında morarma var. Nuriye her
gece kadın gardiyanlar tarafından
"Öldün mü, yaşıyor musun kontrole
geldik" diye uyandırılıyor. Yine Semih’in hücresine de akşamları gidip
dokunmadan, uzaktan bakıyorlarmış.
Nuriye ve Semih’in yaşam haklarının,
direnme haklarının gasp edilmesine
izin vermeyeceklerini, Nuriye ve Semih’in derhal serbest bırakılmasını,
iki eğitimci başta olmak üzere
KHK’larla haksız bir şekilde ihraç
edilen tüm emekçilerin işlerine geri
iade edilmesini, OHAL ve KHK’lara
son verilmesini" istedi.
Ataol Behramoğlu’nun konuşması
sonrası, meydana Nuriye ve Semih’in
talepleri kabul edilmesi için 14 gün
önce süresiz açlık grevine başlayan
71 yaşındaki bir ömür boyu devrimci,
bir ömür boyu direnişçi olan TAYAD
Genel Sekreteri Mehmet Güvel geldi.
Yürümekte zorlanan ve zafer işareti
yapan 71 yaşındaki Güvel, Nuriye
ve Semih’in haklı taleplerinin herkes
tarafından kabul gördüğünü ifade
ederek “Onlar hiçbir şart altında taleplerinden vazgeçmediler. Onları hapsederek
eylemi bitireceklerini sandılar; yanıldılar Nuriye ve Semih’in dostları Yüksel Caddesi’ni yalnız bırakmadılar.
Ben de onların açtığı yoldan
gideceğim dedim; AÇ KALACAKLARSA BEN DE
AÇ KALACAĞIM, SAKAT

KALACAKLARSA BEN DE SAKAT KALACAĞIM, ÖLECEKLERSE BEN DE ÖLECEĞİM ” dedi.
OHAL rejimi ile birlikte faşist
AKP iktidarının, yüzbinlerce emekçiyi
işsiz bıraktığını; zaten açlık sınırı
rekorlarında yaşamaya çalışan emekçilerin de sesi olan Nuriye ve Semih’in haklı taleplerinin halk tarafından bu denli karşılık bulmasını
hazmedemeyen eli kanlı faşist iktidarın, bu kez de 6 Temmuz’da evleri
basılarak gözaltına alınan Yüksel
Caddesi direnişçileri Esra Özakça,
Nazife Onay, Nazan Bozkurt, Acun
Karadağ ve Erdoğan Canpolat’a ev
hapsi cezası vererek, direnişi kırmanın
yollarını aramaktadırlar. Bununla da
yetinmeyip, Nuriye ve Semih’in avukatlığını üstlenen Selçuk Kozağaçlı’nın da hedef gösterilmesi, AKP
faşizminin halktan, direnişten, türkülerden, çiçek bırakmaktan, tişört
giyilmesinden, ateş yakılmasından
neden bu kadar korktuğunu göstermektedir diye konuşuldu.
Yürüyüşün sonunda Kamu Çalışanları Birliği’nden (KÇB) bir emekçi
kitleyle beraber “Bıçak Kemikte” şiirini
okudu. Konuşmaların ardından sonlanan eylemde, 23 Temmuz tarihinde
Yüksel’de olunacağı da duyuruldu.
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Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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FOSEM Yüksel Direniş Sergisini Açtı

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017

FOSEM
çalışanları
olarak, 16
Temmuz Pazar Günü İdil
Kültür Merkezi’nde Yüksel Direnişi Sergisi açtık. Sergimizde
Mehmet Özer’in direniş boyunca
çektiği fotoğraflardan seçmeler sergiledik. Sergimiz Nuriye ve Semih
İçin Dayanışma’nın Ankara’ya yola

çıkış tarihi olan 22 Temmuz’a kadar
açık kalacak.
Aynı fotoğrafları, İstanbul’un parklarında ve otobüs duraklarında da
sokak sergileri açarak halkımıza ulaştıracağız.

İdil Kültür Merkezi Nuriye
ve Semih İçin Bildiri Dağıtımı
ve Otobüs Konuşmaları Yaptı
İdil Kültür Merkezi çalışanları,

14-15 Temmuz tarihlerinde Okmeydanı-Mecidiyeköy-Kadıköy’de Nuriye ve Semih için bildiri dağıttı.
Nuriye ve Semih İçin Dayanışma’nın
üyesi olan kültür merkezi çalışanları,
aynı zamanda otobüs ve metrolarda
22-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan Ankara yürüyüşüne çağrı
yaptılar.
Toplamda 2.000 bildiri halka ulaştırıldı. 500 adet sticker duvarlara,
direklere, otobüslere yapıştırıldı.

PKK ve PAJK'lı Tutsaklar Nuriye ve Semih İçin
3 Günlük Destek Açlık Grevi Yapacaklarını Açıkladılar
PKK ve PAJK'lı tutsaklar Nuriye ve Semih için 3
günlük destek açlık grevi
yapacaklarını açıkladılar.
PKK ve PAJK davası
tutsakları, tüm hapishanelerde açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça'yla dayanışmada
bulunmak için, 3 günlük
açlık grevine başladı. PKK
ve PAJK dava tutsakları
adına Deniz Kaya, açıklama yaparak açlık grevi eylemine 17 Temmuz günü
başladıklarını duyurdu.
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Nuriye Gülmen’in Mektubunu Yayınlıyoruz
“O zaman biz de gölgede savaşırız”
9 Temmuz
"Sana selam olsun
Zincirin zulmün kar etmediği
Kırbacın kar etmediği
Büyük tahammül"
Size yazmayalı uzun zaman oldu.
Burada epey değişiklik oldu bu süre
boyunca. Önce Seval'i başka bir hapishaneye sürgün ettiler. Sonra hücremiz değişti. Gülbeyaz ablayla J-4'e
geçtik. 15 kadar siyasi tutsağı Tarsus'a
sürmüşlerdi. Boşalan hücreler olunca
bizim yerimizi de değiştirdiler. C'ler
zaten ağırlaştırılmış müebbet cezası
almış olan tutsaklar için yapılmış hücreler. Yer olmadığı için orada tutuluyorduk. Hücre boşalınca "geçmek
ister misiniz?" dediler. Burası görüş
yerlerine çok yakın. Siyasi bölümün
en başında. Her gün avukat görüşüne
çıktığım için mesafe benim için önemli.
Tekerlekli sandalyeyle bile olsa gitgel yorucu oluyordu. Neyse, J-4'e
geçtiğimizde Temmuz'un 28'indeydik.
Canım Gülbeyaz ablam her şeyi
tek başına yaptı. İkimizin hücrelerini
yalnız topladı, taşıdı. Yeni hücreleri
temizledi. Ben sadece bir yataktan
kalkıp diğerine yattım. O kadar yoruldu
ki... Bir taraftan benim ihtiyaçlarıma
da baktı. O gık demedi ama ben çok
öfkelendim. Tecritin bir yüzü daha
görünür oldu; insanı, insansız bırakarak
ezme, kişiliksizleştirme politikasının
bir etkisini daha tecrübe ettik böylece.
Ben de bu yeni duruma göre yeni bir
tanımını yaptım tecritin: Basit bir taşınma işinin bile eziyete dönüştürül-

mesi; insanın, işin ucundan tutacak
bir yoldaş elinden mahrum bırakmasıdır.
J-4'te hayat olağan seyrinde sürüyordu ki, bir akşam Gülbeyaz ablam
tahliye oldu. Açlık grevi direnişinin
120. günüydü. Akşam saatlerinde gardiyan geldi, kapıdan Gülbeyaz ablaya
bir şeyler söyledi. "Ne?" dedi Gülbeyaz
abla, çok şaşırmasının verdiği tepkiyle
biraz sesini yükselterek. Bir şey olduğunu anladım. Onu da sürüyorlar
herhalde diye düşündüm. Ama tahliye
olabileceği aklıma gelmemişti. Sonrası
Gülbeyaz ablayı teselli etmeye çalışmakla geçti. Çok üzüldü. Ben, tahliye
olmasına sevindim elbette. Kimse, bu
insana düşman duvarlar arasında bir
saniye daha kalmasın isterim. Ama
ayrılmak bana da zor geldi. Neyleyim?
Bizi sevgimizle, insanlığımızla sınayanlara öfkemi biledim, direnişin harcına kattım. Gülerek uğurladım onu.
Dışarıya selamlar gönderdim. Garip
bir histi aslında. Bir parçam dışarı çıkıyor gibi hissettim. Onu, kapının
önünde, etrafında duvarlar olmaksızın
hayal etmek güzeldi. Ama onsuz kare
bulmaca çözmek hiç eğlenceli değil,
bunu da itiraf etmiş olayım.
Gülbeyaz abla gidince yanıma
başka bir tutsak geldi. Tek başıma
kalabilecek durumda olmadığım için
alelacele bir organizasyon yaptı hapishane idaresi. Üç gündür Sevinç'le
kalıyoruz. Eh, alıştık sayılır birbirimize.
Geçinip gidiyoruz. Saat 22.00'da 300
Spartalı varmış televizyonda. Onu izleyeceğiz birlikte. Şu an (21.15) onun

planını yapıp mutlu olmakla meşgulüz.
Gülbeyaz ablanın tahliye olduğu,
tecrit hayatımın yeni bir evresinin açıldığı
o gün, dışarıda da direnişimiz açısından
önemli bir gelişme olmuş. Ben ancak
cuma günü, ayın 7'sinde öğrendim:
Esra, Acun, Nazife, Nazan ve Erdoğan
abiyi siyasi şube gözaltına almış. (Sakarya'daki 120. gün eyleminden 20
küsur kişiyle birlikte güvenlik şube polisleri tarafından alınmışlar, sonra TEM'e
götürülmüşler) Veli abinin de evinde
arama yapmışlar. Muhtemelen onun
durumuyla ilgili gelişmeler, ben bu satırları yazarken çoktan olup bitmiştir.
Her ne ise, Yüksel direnişçileri 4 gündür
gözaltındalar. Yarın savcılığa çıkarılacaklar.
AKP faşizmi açısından acizce bir
girişim, Esra'nın açıklamasını gördüm
bugün Cumhuriyet'te. "Eşim 123 gündür açlık grevinde, ben 49 gündür
açlık grevindeyim, bizi bununla mı
korkutacaklar?" gibi bir şey söylemiş.
Bu, sadece Esra için değil, gözaltındaki
diğer arkadaşlar için de geçerli. Her
gün ölümü, sakatlanmayı göze alarak
iki kez o alana çıkıyorlar. Tutuklanmaktan mı korkacaklar? Sahiplenen
diğer insanları korkutmaksa amaç,
artık o eşik aşıldı. Halklaşan bir direnişle, kamu emekçilerinin ekmek ve
onur mücadelesinde hiçbir hesapları
tutmayacak. Arkadaşların serbest bırakılacağını düşünüyorum; ama aksi
bile olsa direniş sürecek. Ve eminim
büyüyerek sürecek. Ne Yüksel boş
kalacak ne de açlık grevimiz son bu-
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Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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lacak. Direniş kendi yolunda ilerleyecek. Kendi bildiği yoldan, hesaplarını bozmaya, yalan ve demagojilerini
parçalamaya, sözünü söylemeye devam
edecek.
300 Spartalı'yı izledik. Spartalı
komutanın tarihsel cevabını bir kez
daha duyduk.
- Perslerin okları o kadar çok ki,
güneşi kaplıyor.
Spartalı komutan cevaplar:
- O zaman biz de gölgede savaşırız.
--Bu hücrede çok fazla karınca var.
Artık üstümde gezinmesine alıştım.
Üstümden alıp nazikçe yere atıyorum.
Bu hücreye gelir gelmez ilaç istedik,
yok! 10 gündür getirecekler. Bakalım

yarın gelecek mi? (Ayrıca bknz: nazikçe atmak)
Bir de havalandırmada bir tane
hasta kuş var. Uçamıyor. Adı Bibi.
Sevinç onu besliyor. Bir güvercin.
--Fotoğrafımı çekmedikleri için suç
duyurusunda bulundum (Hapishane
idaresi hakkında).
--Mektuplarınız geliyor. Bir sonraki
mektup çıkarma gününe (Çarşamba)
3 haftalık bir liste yayımlayacağım.
Gelen mektupların listesini. Cevap
yazamasam da mektubunuzun gelmiş
olduğunu bilirsiniz en azından. Cevaplayamadığım için affedin! Mektuplar hala tecritin en güçlü panzehri.
Tekrar tekrar okuyorum. Bana güç
katıyorlar.

Bahçelievler'de Nuriye ve Semih İçin Pankart,
Bildiri ve Pullama Çalışması Yapıldı
Bahçelievler Halk Cephesi tarafından 15 Temmuz'da
Bahçelievler üst geçide “Kahrolsun AKP-FETÖ Çatışması
Darbe, Yaşasın Nuriye-Semih-Halk Cephesi” imzalı pankart
asıldı.
17 Temmuz'da ise Hürriyet Mahallesi'nde ve Kocasinan
Mahallesi'nde Ankara’ya gidiş için çağrı bildirileri birçok
apartman ve araca bırakıldı. Ayrıca, dağıtımda halk Ankara'daki direniş alanına davet edildi. Çalışma sırasında
ayrıca “Nuriye ve Semih’in Talepleri Yerine GetirilsinHalk Cephesi” imzalı pullamalar birçok duvara yapıştırıldı.

Çayan Halk Cephesi Nuriye ve Semih İçin
Dilek Fenerleri Uçurdu
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın 128. gün açlık
grevinde haklı taleplerinin kabul edilmesi için Çayan Halk
Cephesi tarafından Nuriye ve Semih'in resimlerinin olduğu
ozalitlerin asılı olduğu dilek fenerleri uçuruldu. Hüseyin
Aksoy Parkı’nda 10 adet dilek feneri uçuruldu. Dilek fenerlerine halkın ilgisini yoğundu. 15 Temmuz'da ise Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişinin 130. gününde
ağaçlara 4 adet döviz asıldı.

İkitelli'de Yazılama
İkitelli Halk Cephesi 17 Temmuz'da Bahariye bölgesi,
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--Ben neler yapıyorum? Kitap okuyorum. Gazetelerimiz arttı bu ay. Artık
4 gazete geliyor. Benim de okuma mesaim arttı doğallığında. Günde iki kez
haber izliyorum. Sıkıntılarım arttığı
için su, şeker işleri, nabız, kayıt tutma
vs. daha özenli ve ayrıntılı yapıyorum.
En az bir kez dinleniyorum. Mektup
tasnifi ve kaydı yapıyorum. Mektup
okuyorum. Avukat görüşüne çıkıyorum.
Ha böyle işler!
--Açlık olağan ve olağanüstü şeyler
ortasında, tüm mütevazılığıyla, sadeliğiyle, açıklığıyla sürüyor.
Sizleri çok seviyorum. İçten sevgimle....
Nuriye

Kemal Delen Parkı çevresi, Cemevi bölgesi yanı (Dere
Yolu )’na; Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin
kabul edilmesi için, Küçükarmutlu’da direnişi büyüterek
süresiz açlık grevine başlayan Mehmet Güvel'e destek yazılamaları yapıldı. Yazılamalarda: Halk Cephesi imzalı
“71 Yaşında TAYAD’lı Mehmet Güvel Süresiz Açlık Grevinde!”, “Selam Olsun Direnenlere!”, “Mehmet Güvel
Onurumuzdur!” yazıldı.

Avcılar’da Nuriye ve Semih İçin Pankart Asıldı
Avcılar Şükrübey Cadde üstüne 19 Temmuz'da Ankara’ya
çağrı pankartı asıldı. Halk Cephesi imzalı pankartta şu
slogan yazıyordu: “Açlıklarının 137. Gününde Ankara’dayız,
Nuriye ve Semih İşe Geri Alınsın, OHAL Kaldırılsın
KHK’lar İptal Edilsin!”

Mersin'de Nuriye ve Semih çin Destek Açlık
Grevi Yapıldı
Mersin’de Ölüm Orucu şehidi Uğur Türkmen’in ablası
Gülbeyaz Karaer, 17 Temmuz'da Nuriye ve Semih için 5
günlük destek açlık grevine başladı.
TAYAD’lı Gülbeyaz Karaer, Nuriye Gülmen ile birlikte
tutukluydu ve tahliye oldu. Tek isteğinin Nuriye ve
Semih’in haklı taleplerinin kabul edilmesi olduğunu belirten
Gülbeyaz Karaer'e, üniversite öğrencileri de destek oldular.
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Samandağ'da 20 Bin Yürek
Grup Yorum Türküleriyle Nuriye ve Semih’in Direnişini Selamladı

Samandağ Evvel Temmuz Halk Festivali
Bu Yıl, Nuriye ve Semih’e Adandı
Geleneksel Evvel Temmuz Halk Festivali, bu yıl Samandağ’da, Ali İsmail
Korkmaz Festival Alanı'nda büyük bir
coşkuyla kutlandı. Halk Cephesi'nin düzenlediği Evvel Temmuz Halk Festivali
programı, 13 Temmuz’da Tekebaşı Mahallesi'nde bir düğün salonunda “Yozlaşma
ve Kumar” konulu panel ile başladı.
Panele Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu
ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi'nden gelen
konuklar ve Samandağ'dan Süleyman
Okur konuşmacı olarak katıldı. Yozlaşmanın nedenleri, yozlaşmanın yol açtığı
olumsuzluklar ve çözümleri konuşuldu.
Panele 30 kişi katıldı.
14 Temmuz’da ise Yaylıca Mahallesi’nde ikinci panel gerçekleştirildi. Panel
Yaylıca Cemevi'nde yapıldı. Panel öncesinde panel duyurusu cemevinden anons
edildi. “Uyuşturucu ve Yozlaşma” konulu
bu panele yaklaşık 35 kişi katıldı.
16 Temmuz’da da üçüncü panel yapıldı. Panel Samandağ sahilde Mınnına
Kafe'de gerçekleştirildi. “Nuriye ve Semih’in Açlık Grevi Direnişleri” konulu
panele Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Oya Aslan ve Kamu Emekçileri
Cephesi'nden Cüneyt Kayıkçı katıldı.
Nuriye ve Semih’in sağlık durumları,
direnişin kazanımları ve onları her yerde
sahiplenen insanlar anlatıldı. Direnişin

bedeli çok ağır olsa da, mutlaka direnmek gerektiğini, direnilmeden en
ufak bir hak kırıntısı elde edilemeyeceği üzerine konuşuldu. Panele 30
kişi katıldı.
Panellerin yansıra Evvel Temmuz
Festivali için, öykü yarışması ve
futbol turnuvası da düzenlendi. Öykü
yarışmasının konusu adaletti. Yarışmada adalet üzerine şiir ve öyküler
yazıldı. Futbol turnuvası ise Samandağ’dan ve Antakya'dan 4'er takımın katılımıyla yapıldı. Final maçı Samandağspor
ile Antakya’dan Asiler takımı arasında
oynandı.
SAHNEDEN DİRENENLERE SELAMLAR
16 Temmuz'da, festival alanına giden
yollar, festival alanı ve çevresi Nuriye ve
Semih pankartlarıyla, Ortadoğu’daki emperyalist saldırılara karşı mücadele pankartlarıyla, direnen Özgür Tutsakların
pankartlarıyla donatılmaya başlandı. Sahnenin üstüne kızıl bayraklar asıldı. Sahne
içerisine de Tutsak Grup Yorum elemanlarını anlatan pankartlar ve baskınlara
karşı yılmayan Dev-Genç pankartları
asıldı. Konser saati yaklaşırken, halk akın
akın konser alanına gelmeye başladı.

“Bizim Güzel Yüzlü,
Güzel Gülüşlü,
Güzel Yürekli
Öğretmenlerimiz ...”
Konser saati gelip çattığında halk, konser alanını
doldurmuştu. Sahneye Halk
Cephesi adına Nizam Arslan
çıktı. Arslan, konuşmasında
festivalin önemini, devrimci
kültürü, halkın sanatçılarının
türkülerini ve kavgasını, bedeller ödenerek buralara ge-

lindiğini anlattı.
Halk Cephesi adına konuşma yapan
Nizam Erhan Arslan şunları söyledi.
“Dünyada ve ülkemizde bütün baskılara
rağmen mücadeleyi sürdürenlerin inancıyla
sizleri selamlıyoruz. Her başlangıç bir
umuttur. Bu Evvel Temmuz'da, yarını insanca biçimlendirecek olan Mahir ellerin
umudu büyütme kararlılığıyla "Merhaba"
diyoruz.
Umudu açlıklarıyla besleyenlere ithaf
ediyoruz bu yılki Evvel Temmuz'u. Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’a… Ekmekleri
için, onurları için, adalet için, gelecek
özgür yarınlar için direnen, devrimci gülüşleriyle düşmana korku salan Nuriye
ve Semih'in açlıklarının 129. günü bugün.
Onların açlıkları, Ortadoğu'da bitmek
bilmeyen emperyalist saldırılara bir başkaldırıdır. Nuriye’yle Semih'in açlıkları,
Suriye'de aç açıkta bırakılan çocukların;
yerinden, yurdundan edilen, toprakları
yağmalanan kardeş Suriye halklarının isyanıdır.
Nuriye’yle Semih'in açlıkları, ekmekleri ellerinden alınan, sefalete ve açlığa
mahkum edilen, adaletsizliğe uğratılan
tüm halk kesimlerinin çığlığıdır. Darbe,
KHK'lar; milletvekillerinin, yazarların,
gazetecilerin, devrimcilerin tutuklanması,
sanatçılar üzerindeki baskılar, topyekün
faşizm, 80 milyon Türkiye halklarını
teslim almak içindir. Kurumlaşan faşizm,
bütün olanaklarına, üst perdeden tehdit-
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lerine rağmen iki öğretmenin açlığı karşısında çaresizleşiyor. Bırakın 80 milyon
halkı teslim almayı, dünyanın en güzel
gülüşlü eylemcilerinin, Nuriye ve Semih'in
yarını muştulayan gülüşleriyle tarumar
oluyor. Bu da AKP'nin, bütün kurumlarıyla,
aslında kağıttan bir kaplan olduğunu gösteriyor. Ne diyordu Nuriye faşizmin hapishanelerinden gönderdiği mesajda: "İşimizi, ekmeğimizi elimizden alabilirsiniz.
Bizi tutuklayabilirsiniz. Ama direnme
hakkımızı asla elimizden alamazsınız.
Direnişimiz karşısında acizsiniz." Sesinizi
bütün dünya duydu. Bizim güzel yüzlü,
güzel gülüşlü, güzel yürekli öğretmenlerimiz... Direngen gülüşünüz, düşmanla
asla uzlaşmayan tavrınızla kimyalarını
bozdunuz Berkin'i, Abdullah’ı, Ahmet'i,
Ali İsmail’i, Dilek'i, Sıla'yı kalleşçe içimizden koparıp alanların. Kimyalarını
bozdunuz. Büyük bir çaresizlik ve saldırganlık içerisinde heykelleri bile gözaltına almaya başladılar. Sizin gibi, faşizmin en çirkin yüzüyle karşılaştığında
bile inadına gülen öğretmenlerin karşısında
ön ilikleyip bir harf öğrenmeye çalışacaklarına, okuma yazma bilmeyen muktedirler(!), verdikleri emirlerle yerlerde
sürüklüyor, gaza boğuyor halkın öğretmenlerini ve eli öpülesi analarımızı. Yine
baş edemeyince “Ev hapsi” vererek direnişi
susturmaya, boğmaya çalışıyor; umuda
dair ne varsa yok etmek istiyor. Yetmiyor;
Soma'da katledilen maden işçilerinin, infazlarda evlatlarını yitirenlerin, Suriye'de
fabrikaları çalınan halkların, devrimci
kurumların; açlığa, adaletsizliğe mahkum
edilen tüm mazlumların, hiçbir karşılık
beklemeden avukatlık yapan devrimci
avukatları, bizim avukatlarımızı "terörist"
ilan ediyor. Siyasi iktidara göre hakkını
arayan herkes; onuru ve ekmeği için
açlığa yatan öğretmenler, halkın devrimci
avukatları, özgür yarınları kurma müca-

delesi veren devrimciler, sanatçılar, tüm
halk kesimleri teröristtir. Biz de diyoruz
ki "Asıl terörist sizlersiniz. "Türkiye halkları, kimin dost kimin düşman olduğunu
gayet iyi biliyor. Kimin aşına, özgürlüğüne
göz koyduğunu, kimin ölümü göze alarak
yanında yer aldığını gayet iyi biliyor. Terörist dediğiniz avukatlar, bizim avukatlarımızdır. Terörist ilan ettiğiniz Nuriye,
Semih ve onuru için direnen tüm emekçiler, halkın öğretmenleri, mühendisleri,
mimarlardır. Ve biz çocuklarımızı, siyasi
iktidarın yalakası, onurunu on kuruşa satmış, tecavüzcü, gerici öğretmenlerinize
değil, halkın öğretmenlerine, Nuriye ve
Semihler’e teslim edeceğiz. Siyasi iktidarlar, tüm halk kesimlerine olduğu kadar
halkın sanatçılarına da tahammülsüz.
Yüzyıllardır en büyük zulmü halkın sanatçılarına karşı uygulamış, onları tutuklamış, hapsetmiş veya katletmiştir. Faşizmin iktidar olduğu bütün coğrafyalarda
bu böyledir. Ve bizler her daim direnenlerin
türküsünü dinlemeye devam edeceğiz.
Siz faşist iktidarlar da öyle ...
Şeyh Bedreddin, Pir Sultan'ın, Gevheri'nin, Dadaloğlu'nun sesini duymaya
devam edecek padişahlar, sultanlar. Hastalıkla terbiye edilmeye çalışılan Ruhi
Su'nun sesi gümbür gümbür duyulacak
her yanda. Yok sayılan Aşık Mahzuni
Şerif'ler, katillere "KATiL" demeye devam
edecek.
Doğduğu topraklarda, Şili’de, faşist
Pinocethe’ye, emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı verilen mücadelenin simgesi
haline gelen ve Santiago Stadı'nda elleri,
parmakları kırıldığı halde şarkı söylemeye
devam eden, bunun üzerine kafası dipçikle
parçalanan Victor Jara'nın, Nazi toplama
kamplarında inadına müzik üretenlerin
şarkılarını, ezgilerini dünya halkları dinlemeye devam edecek. Tıpkı Victor Jara
gibi inadına çaldıkları için parmaklarını
kırsanız da, solistlerinin kulak zarlarını
patlatsanız da, piyanolarının tuşlarını kırıp enstrümanlarını
parçalasanız da, yasaklasanız da konserlerini, bütün bunlarla yetinmeyip tutuklasanız da GRUP
YORUM bu toprak-

larda türkülerini söylemeye, enstrümanlarını çalmaya devam edecek. "Türküler
susmaz, halaylar sürer" diyen milyonların
sesini susturamazsınız. Unutmayın ki “bir
halkın türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür.” Direniş türkülerini inadına söylemeye devam eden
GRUP YORUM'un sesi, Nuriye'yle Semih'in açlıkları ve gülüşü, bu ülkenin özgürlüğüdür. Dünya ve Türkiye halkları
bu ses ve bu gülüşle dize getirecek faşist
diktatörlükleri. Kahrolsun faşizm yaşasın
mücadelemiz.”

3 Yıl Sonra Grup Yorum
Sahnede, Samandağ
Sahillerinde Grup Yorum
Rüzgarı
İlerleyen saatlerde sahne artık halkın
sloganlarıyla birlikte Grup Yorum’undu.
Halkın sanatçıları, halkı aydınlatanlar
artık sahnedeydi. "Türkülerin susmayacağı,
halayların süreceği" sloganlarıyla Grup
Yorum yerini aldı. Türkülerle birlikte 20
bin kişi umudun ateşini harlıyordu. “Grup
Yorum Halktır Susturulamaz!”, “Nuriye
Semih Onurumuzdur!”, “Yaşasın Açlık
Grevi Direnişimiz!” sloganları inletiyordu
alanı.
Tüm baskılara, engellemelere rağmen
Grup Yorum sahnedeydi işte. Sıyrılıp Gelen’den bugünlere uzanan türkülerini söylüyorlardı. Türkülerin eşliğinde, coşkuyla,
halaylarda omuz omuza, herkes birbirine
kenetlenmişti. Faşizm bir kez daha yenilmediğimizi, susmadığımızı, halayların
devam ettiğini ve türkülerin daima var
olacağını görüyordu.
Sahili dolduran 20 bin yürek; ne
OHAL’inizi, ne yasaklarınızı tanımıyoruz”
şiarıyla düşmanın yüzüne bir tokat gibi
inmiş oldu.
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Avrupa’da
NURİYE VE SEMİH’İN
TALEPLERİ
KABUL EDİLSİN!
 Avusturya Dayanışma
Çadırı ve Açlık Grevi
Bugün Nuriye ve Semih’in tutuldukları hapishane adresleri ve faks numaraları yazan toplam 500 adet bildiri
dağıtıldı.
3 gün sürecek çadır eylemi ve dayanışma açlık grevinin birinci günü Filipinli bir dostumuz ve Türkiyeli demokratik kurumlardan ATIGF ve Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonundan
arkadaşlar çadırın yanına geldiler. Halk
Cepheliler’in ve UTMP’nin düzenlediği
3 günlük dayanışma açlık grevine toplam
dört kişi katılıyor. Bunun dışında 1-2
günlük katılanlar olacak.
2. Günü
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
işleri ve onurları için sürdürdükleri açlık
grevinin 128. günüydü bugün.
Sabah itibaren neredeyse aralıksız
bildiri dağıtıldı ve yanımıza gelen insanlarla sohbet edildi. Çadıra destek
için gelen arkadaşlar da hemen bildirileri
alıp Nuriye ve Semih’in seslerine ses
kattılar.
Bugün de Türkiyeli insanlar, Bulgar
kökenli ve Türkçe konuşan gençler
çadıra destek olmak için, bir süre durdular
ve bildiri dağıtımında yardımcı oldular.
3. (son) Günü
Viyana’nın işlek alışveriş caddesi
olan Mariahilfer Straße üzerinde kurulu
Nuriye ve Semih için dayanışma çadı-

rının bugün 3. ve son günüydü.
400 bildiri dağıtıldı ve birçok kişiyle
sohbetler oldu.
Bunun dışında bugün İranlı ve Avusturyalı dostlarımız da bütün gün yanımızda bulundu ve insanlara bildiri
dağıtıp direnişi anlattılar.
Öğleden sonra Grup Yorum’la dayanışma için kurulan Enternasyonal
Müzik Grubu, saz ve saksofon eşliğinde
çadırda bulunan arkadaşlarla birlikte,
birçok şarkı söyledi.
Akşam Grup Zaman’dan iki dostumuz çadıra geldi ve yine gitar eşliğinde
birkaç marş okundu.
Tam saat 20.00’da hep birlikte çadır
toplandı ve Anadolu Kültür Merkezi’nde
açlık grevcileri için hazırlanan yemek
yenildi.
Arkasından 3 günlük çadır eylemi
değerlendirilip önümüzdeki günlerde
Nuriye ve Semih için yapılabilecekleritartışıldı ve gelen öneriler kayda alındı.
3 günlük dayanışma eyleminde toplam
1300 bildiri dağıtıldı ve onlarca insandan
Nuriye ve Semih’in bulunduğu hapishaneye faks çekme sözü alındı.
Yazılamalar Yapıldı
Avusturya’nın Viyana şehrinde 15
Temmuz Cumartesi günü, açlık grevi
direnişinin 129. gününde olan Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için, 4. bölge
Teknik Üniversite, 9. bölge Viyana Üniversitesi, 16. bölge Brunnenmarkt, 18.
bölge Währingerstrasse, 19. bölge Nußdorferstrasse ve 20. bölge Hannover-

markt pazar alanında halkın matbaası
olan duvarlara yazılamalar yapıldı.
15 Temmuz günü Viyana’nın çeşitli
bölgelerinde, devletin faşist güçleri tarafından katledilen Sıla Abalay ve İnanç
Özkeskin için yazılamalar yapılıp, umudun adı duvarlara nakşedildi.

 İsviçre Uluslararası İlişkiler
Komitesi
İbrahim Okçuoğlu’ndan...
Politik ekonomi uzmanı, Akademisyen-Yazar İbrahim Okçuoğlu, işleri ve
onurları için direnen Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça`ya destek mesajını
İsviçre Uluslararası ilişkiler Komitesi’ne
gönderdi.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
OHAL kararnamesi ile işten atılan beş
bin akademisyen, elli bin öğretmen ve
yüz elli bin çalışandan sadece ikisi. İşe
geri dönme talebiyle açlık grevine gittikleri için, cezaevine atıldılar. 126
gündür açlar.
Nuriye ve Semih ölmesin. Derhal
serbest bırakılsın. Çalışma hakları geri
verilsin. (...)
Adaletin sadece parti tabelasında
kaldığı ve tek adam diktatörlüğünde
adalet istemiyoruz!
Adalet bu devletin temellerini zulümle atan partiyle gelmeyecek. Adalete
ve özgürlüğe susamış milyonların mücadelesiyle, işçilerin şarteli indirmesiyle,
kadınların isyanıyla, Roboski’den
Soma’ya, Suruç’tan 10 Ekim Ankara’ya,
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tüm katliam mağdurlarının ellerini, seslerini birleştirmesiyle gelecek.
Direniş Çadırı
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
direnişine destek amaçlı İsviçre Zürich’de
kurduğumuz direniş çadırı bugün 45.
Gününde.
Her gün çeşitli milletlerden insanlar
gelerek, desteklerini ifade ederek imza
kampanyasına destek veriyorlar. Hatta
kimi insanlar boş imza föylerini götürerek
iş yerlerinde, evlerinde imza toplayarak
ertesi gün getirip bizlere teslim ediyorlar.
 Belçika’dan Devrimci Dayanışma
Soma’dan Marcinelli’ye Katledenler
Aynı: Kan Emici Kapitalistler!
İtalya ve Donbas’tan gelen dostlarımız
ve yoldaşlarımız ile 1956 yılında Charleroi’da yaşanan maden katliamında hayatını kaybeden 262 emekçiyi andık.
Dostlarımız 40 kişiyi aşkın delegasyon
olarak gelip ayaklarının tozları ile müze
haline getirilen madeni ziyaret ettiler ve
müzenin her yerinde pankartlarını açtılar.
Çok uzak yollardan gelip Nuriye ve Semih’i de unutmayan delegasyon, kendi
elleriyle hazırladıkları pankart ve dövizler
ile Nuriye ve Semih’e, onların direnişlerine selamlarını gönderdiler. Marcinelli
Maden Ocağı’nı ziyaret eden grupta İtalyan devrimci müzik grubu Banda Bassotti
ve Donbas’tan Odessa Bölgesi’nin BOROTBA temsilcileri ve aydınlar, parlamenterler vardı. Nuriye ve Semih’in direnişlerini Avrupa Parlamentosu’na da
taşıdılar.

 Berlin’de Yüksel Eylemi
4 ve 5. Günler
11 Temmuz Salı günü Berlin Halk
Cephesi Yüksel Direnişi’yle ilgili olarak
yine oturma eylemi yaptı.
Federal Milletvekilinden Destek
SPD’li Federal Meclis Milletvekili
Cansu Kızıltepe de çocuğuyla beraber
eyleme katılarak destek verdi.
200 bildirinin dağıtıldığı, insanlarla
birebir sohbetlerde de direnişin ve saldırının anlatıldığı eylem saat 19.00`da
sloganlarla bitirildi.
5. Gün
12 Temmuz Çarşamba günü Berlin
Halk Cephesi oturma eylemi yaptı. Oturma eylemi Kottbüsser Tor’da saat
17.00’da Yaşasın Açlık Grevi Direnişi-
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miz” sloganlarıyla başlatıldı. 5.
günündeki oturma eylemi yağmur altında gerçekleşti.
Asılan balonlarda, “Yaşasın
Açlık Grevi Direnişimiz” sloganları ve
“İşimizi Geri İstiyoruz, Nuriye Semih
Serbest Bırakılsın” talepleri yazılıydı.
6. ve 7. Günler
Yüksel Direnişine ses olmak amacıyla
Berlin’de başlatılan oturma eylemi devam
ediyor. Eylemin 6. gününde, 13 Temmuz
Perşembe günü Kottbüsser Tor’da yapılan
eylemde, Nuriye ve Semih’in resimleri,
Almanca-Türkçe dövizler açıldı. Berlin
Halk Cephesi’nin düzenlediği eylemde
insanlara direniş anlatılarak bildiriler dağıtıldı.
Berlin Halk Cephesi eylemin 7. günü,
14 Temmuz Cuma günü oturma eylemine
devam etti. Kottbüsser Tor’da ses sisteminden açılan müziklerle başlayan eylemde, sloganlar da hiç susmadı. Saat
17.00’da başlayan eylemde insanlar direnişe destek vererek haksızlığa bir an
önce son verilmesi, emekçilerin işlerine
kavuşması gerektiği söylendi.
Türkiyeliler gibi Almanlar’ın da ilgi
gösterdiği, 250 bildirinin dağıtıldığı 7.
gün eylemi, sloganlar haykırılarak saat
19.00’da bitirildi.
8. Gün
Cumartesi günü saat 17.00’da sloganlarla başlayan eylemde, AlmancaTürkçe yazılı Yüksel dövizleri açıldı.
Bu dövizlerden Nuriye ve Semih “İşimizi
İstiyoruz” diye sesleniyordu. Yine iki
dilde de bildiriler dağıtılarak, insanlara
iki saat boyunca saldırı ve direniş anlatıldı.
9. gün
Berlin’de Türkiyeliler’n yoğun yaşadığı Kreuzberg’teki Alanında son bir
haftadır olduğu gibi direnenlerin sesleri
yankılandı.
16 Temmuz Pazar günü saat 17.00`de
başlayan eylemde Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça dövizleri açıldı. Yine iki
dilde hazırlanmış olan bildiriler Türkiyeli
ve Almanlara dağıtıldı.

 Bielefeld Şehrinde Nuriye ve
Semih ile Dayanışma Yürüyüşü
Nuriye ve Semih’in açlık grevi dire-

nişinin 129. günü olan, 15 Temmuz Cumartesi günü, Bielefeld’de devrimci ve
demokratik kurumlar ortak yürüyüş düzenledi. Saat 12.30’da belediye binası
önünde kurulan çadır ve bilgilendirme
masası ile toplanmaya başlandı saat
13.00’da yürüyüşe geçildi. Coşkulu ve
öfkeli sloganlarla devam eden yürüyüşte
çarşı merkezinde, Karstad önü ve kilise
önünde iki adet miting düzenlendi. Genel
anlamda ise Türkiyeli ve Alman halkının
ilgisi ve desteği yoğun oldu. Yürüyüş
boyunca 500 adet Almanca Türkçe ortak
bildiri halka ulaştırıldı. Yürüyüşte Nuriye,
Semih ve Esra’nın fotoğraflarının olduğu
ortak Almanca pankart taşındı.
120’nin üzerinde katılımla gerçekleşen
yürüyüş ve miting coşkulu ve disiplinli
idi. Ortak kararlar sorunsuz hayata geçilebildi. Belediye onunda başlayan yürüyüş iki saat sonra saat 17’de aynı
yerde çadırın önünde tamamlandı.

 Stutgart Anadolu Federasyonu
Nuriye ve Semih’in Sesi Oldu
Stuttgart Anadolu Federasyonu,15
Temmuz Cumartesi günü Stuttgart-Bad
Cannstatt’da, bir kez daha Nuriye ve
Semih’in sesi olmak için alanlardaydı.
Çadırımızı açtığımız ilk saatlerde,
çadırımızın önüne gelen iki kişinin
çadırda bulunan arkadaşlarımıza ırkçı
söylemlerle sözlü saldırısı, arkadaşlarımızca engellenmiş ve çadırdan uzaklaştırılmışlardır. Bunun üzerine bu iki Nazi
artığı çadıra yakın bir mesafede yoldan
geçen insanları durdurarak çadırdaki arkadaşlarımızı hedef gösteren söylemlerde
bulunmuşlardır.
Çadırımız gün içinde, birçok milliyetten insanlar tarafından ziyaret edilmiş,
bu insanları bilgilendirme amaçlı bildiri
dağıtılmış ve konuşmalar yapılmıştır. 4
arkadaşımızın Nuriye ve Semih’in açlığını
paylaşmak-duyurmak için 1 günlük
destek açlık grevi yaptığı eylemimiz,
bir sonraki eylem çağrımızla (29 Temmuz
Cumartesi günü, Stuttgart-Schlossplatz’da
11.30 – 20.30 arası yapacağımız çadır
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eylemi duyurusu) saat: 20.00’da sonlandırılmıştır.

 Ulm’de Nuriye, Semih İçin
Meşaleli Eylem Düzenlendi
14 tarihinde tarihinde saat 18.00’da
Ulm çarşı merkezinde yağan yağmura
rağmen yaklaşık 35 kişinin katılımıyla
Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve
Ulm’lu çevirmen Meşale Tolu ile her
hafta olduğu gibi Eylem Düzenledik.
 Berlin’de Yüksel Eylemi
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
açlık grevleriyle Yüksel eylemi de sürerken, Berlin`de destek amacıyla yapılan
eylemler de devam ediyor.
19 Temmuz Çarşamba günü saat
17.00’da başlayan eylemde Yüksel Direnişi dövizleri açıldı.
 Londra’da Nuriye ve Semih için
Futbol Turnuvası Yapıldı
Londra’da futbol oynayan gençlik
bu kez Nuriye ve Semih için oynayıp,
ter döktüler. 13 Temmuz Perşembe günü
Tottenham Powerlink’te biraraya gelen
futbolcular el sıkışarak, dostça Nuriye
ve Semih’e destek için top koşturdular.
Ankara Yüksel Fırtınası, Anadolu
Gençlik, Göksun Spor ve Botan Spor
isimli takımlar için kura çekilişi ile rakipler belirlendi. İki ayrı sahada mücadele
başladı. Toplamda kırk dakika süren
karşılaşma sonunda finalist takımlar belirlendi.
Botan Spor ve Göksun Spor’un karşılaşması da yaklaşık bir saat sürdü.
Dört takımda otuz gencin ter döktüğü
karşılaşma sona erdi.Nuriye ve Semih
için pankart açıldı ve birinci olan takıma
Grup Yorum CD’si hediye edildi.

 Londra’da Nuriye ve Semih’e
Uluslararası Destek Büyüyor
Dünya halklarının ortak ve tek dili,
emperyalizm ve faşizme olan öfkeleridir.
Acıları ortak ve acılarına merhem de
birlikte direnme meşrulukları ve dayanışma duygularıdır.
14 Temmuz Cuma günü Londra’da
başbakanlık önünde ortak bir gösteri
yapıldı. Nuriye ve Semih’e Özgürlük
Komitesi’nin organize ettiği gösteriye
Revolutunary Communist Group (RCG),
Fight Racısım Fight Imperialışm
(FRFİ)ve Anti-internment Group London’dan dostlarımız da katıldı.
Kızıl bayraklarımız, pankartlarımız,
Türkçe-İngilizce sloganlarımız, alkışlarımız ve zılgıtlarımızla Nuriye ve Semih’in taleplerini haykırdık hep birlikte.
Bir saat süren gösteri boyunca Nuriye
ve Semih’in direnişini anlatan İngilizce
konuşmalar yapıldı AKP faşizmi teşhir
edildi. Yüzden fazla bildiri dağıtıldı.
Gösteri bitmeden önce 21 Temmuz
Cuma günü BBC önünde akşam
19.00’da gösteri yapma kararı alındı.
 Londra’da Pir Sultan Kültür
Merkezi Halk Sofrası Pikniği Yapıldı
Acımızı sevincimizi, coşkumuzu
hüznümüzü paylaşmak, birlikteliğimizi
güçlendirmek, umudumuzu büyütmek
için halk sofralarında lokmalarımızı
paylaşmaya devam ediyoruz. Pir Sultan
Kültür Merkezi bu pikniğini Nuriye ve
Semih’in direnişlerini selamlamak için
yaptığını belirterek, onların onurlu direnişlerini biat etmeme geleneğini mayasını Pir Sultan’dan aldıklarını vurgu-

ladılar.
Piknik alanına varıldığında erken
giden kahvaltı ekibi sofrayı hazırlamış
şekilde konukları karşıladı. Kahvaltıdan
sonra, büyükler kırlarda oturup sohbet
etmenin, gençler eğlenceli oyunlar oynamanın, çocuklar da ebelemece, çuval,
yumurta taşıma yarışı, mendil kapmaca
ve uçurtma uçurmanın zevkine daldılar.
Bizler zulme karşı mazlumların yanında olma mayamızı Pir Sultanlar’dan
alıyoruz. Nuriye ve Semih günümüzün
Pir Sultanları’dır. içerikli bir konuşma
yapıldı.Konuşmadan sonra açıklama ve
Nuriye Gülmen’in mektubu okundu.

 Londra’da Nuriye ve Semih İçin
Yürüyüş Yapıldı

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017

Milyonları temsilen direnen Nuriye
ve Semih için bir yürüyüş organize
edildi. İşimi geri istiyorum diye haykıran
ve seslerini bütün dünyanın her yanına
duyurabilen Nuriye ve Semih’in sesine
ses, dirençlerine güç olmak ve onurlu
duruşlarını desteklemek için adımlandı
sokaklar.
15 Temmuz Cumartesi günü, Nuriye
ve Semih’e Özgürlük Komitesi’nin organize ettiği yürüyüş için akşam 18:00’da
Manör House tren istasyonu önünde
toplanıldı. Yürüyüş öncesi davul zurna
eşliğinde halaylar çekildi, Nuriye ve
Semih’in talepleri haykırıldı.
Yürüyüş saati geldiğinde 130 kişilik
kortej oluştu. Ve alkışlar, zılgıtlarla yürüyüşe başlandı. Yol boyunca Türkçe
ve İngilizce sloganlar haykırıldı. İlgiyle
bakan halklara İngilizce ve Türkçe bildiriler dağıtıldı.

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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AVRUPA’dakiBİZ

Türkiye Halk Cephesi, Nuriye ve Semih’in Talepleri Kabul Edilene
Kadar Uyumama Kararı Aldı
Bizler De Onların Seslerini, Soluklarını Güçlendirelim

“Yoldaş Olmak Bir Çift Göz Olmaktır.
Biri Ağladığında Diğeri Gülmez”
"Nuriyeler Kazanana Kadar Uyku
Yok!"
“Yoldaş olmak bir çift göz olmaktır.
Biri ağladığında diğeri gülmez.”

Sayı: 24

Yürüyüş
23 Temmuz
2017

Halk Cephesi, ülkemizde bir karar
aldı: "Nuriyeler Kazanana Kadar Uyku
Yok!"
Bir anlamda SEFERBERLİK ilan
edilmesidir bu… Bu yüksek sahiplenme bilincini bizler de bulunduğumuz bölgelere taşıyabiliriz.
Bizim için aslolan SAHİPLENMEK'tir.
Ve diyoruz ki, Nuriyelerin direnişini
SAHİPLENMEK, bugün yurtdışında
vatanseverliğin ölçüsüdür.
Bir bütün olarak ülkemizdeki direniş ve mücadeleler karşısındaki tavrımız, vatanseverliğimizin temel yanlarından biridir. Nuriye ve Semih'in
direnişini sahiplenmek, vatanseverliğimizin sınavıdır, yoldaşlığımızın sınavıdır.

Yurtdışında Daha Geniş
Kitleleri Harekete
Geçirebiliriz
Nuriyelerin Semihlerin direnişi,
vatanımızda da, Avrupa'da ve dünyanın
başka yerlerinde de büyük etkisi olan
bir eylemdir; halka düşman olmayan
bir beyin ve yürek taşıyan herkesin
beyninde ve yüreğinde, bu eylem bir
yer etti.
Dolayısıyla destek ve sahiplenme
eylemlerinde daha geniş kitleleri harekete geçirebilmenin koşulları çok
güçlüdür.
Berkin Elvan kampanyası boyunca
yaptığımız eylemleri hatırlayalım;
Berkin'in şehitliğinde yaptığımız eylemleri hatırlayalım. Soma Katliamı’nda yaptığımız eylemleri hatırlayalım.
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Avrupa'nın birçok şehrinde, kendi
dar kitlemizin dışında, çok geniş kesimleri biraraya getirebildik bu eylemlerde. Çağrılarımızla, doğrudan
bizim örgütleyiciliğimizle bin kişinin,
ikibin kişinin katıldığı eylemler örgütlenebildi.
Nuriye ve Semih'in direnişinde de
bunun koşulları vardır. Her yerdeki
Halk Cepheliler, daha büyük eylemler
için, daha geniş kitleleri alanlara çıkarmak için daha cüretli olmalıyız.
Sadece çağrıyla yetinemeyiz elbette. Hep eksik bıraktığımız kitle
çalışmasını en yaygın biçimde yapmak
için de güç veriyor bize Nuriye ve
Semih. Çalalım kapıları. Çaldığımız
kapılardan insanlar alanlara çıkacaktır,
vatan sevgisiyle kucaklayacaklardır
Nuriye ve Semih'i.

Vatan Direnenlerdir,
Mehmet Güvel'dir
Vatan, elbette sadece bir toprak
parçasından ibaret değildir. O toprağın
üzerinde ve altında bize dair her şeydir.
Değerlerimizdir, geleneklerimizdir,
halkımızdır. Vahşice talan edilen dağlarımız, ormanlarımız, ovalarımız, nehirlerimizdir.
Vatan, tarihimizdir. Bedreddinler,
İshaklar, Köroğlular, Pir Sultanlar,
Suphiler, Şahinbeyler, Mahirler’dir.
Acılarımız, üzüntülerimiz, sevinçlerimiz, özlemlerimiz, düşlerimizdir.
Vatan; isyanlarımız, eylemlerimiz,
dalgalandırdığımız bağımsızlık ve özgürlük bayrağımızdır. Vatan namusumuz, onurumuzdur.
Vatan, ŞEHİTLERİMİZDİR. Vatan, TUTSAKLARIMIZDIR. Vatan
DİRENENLERİMİZDİR.
Bunları çıkarırsak, vatan, vatan
olma özelliğinden çok şey kaybeder.
İşte böyle olduğu içindir ki, ülke-

mizden binlerce kilometre uzakta yaşayan bizler için vatan şimdi Nuriye'dir,
Semih'tir, Mehmet Güvel'dir. Açlığa
yatan gençlerimizdir. Yürüyen yaşlılarımızdır. Hergün coplanmalarına
rağmen, mevzilerini terk etmeyenlerdir.
Vatanseverlik, hepsini sevmektir.

Vatanımız Hala Bir
Cehennem ve
Hala Bir Cennet
Memleketimizi anlatan en güzel
şiirlerden biridir:
"Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz’e bir kısrak başı
gibi uzanan
Bu memleket bizim!
Bilekler kan içinde,
dişler kenetli
ayaklar çıplak
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak
Bu cehennem, bu cennet bizim!"
Bilekler kan içinde hala. Yüksel'de
gözaltına alınanların bileklerindeki
izler yayınlandı daha dün gazetelerde.
Hücresinde dişleri kenetli Nuriyeler'in ve Semihler'in.
Avrupa'da yaşayan halkımız!
Cehennemiz ve cennetimiz orası
bizim.
Zulmün cehennemi ve direnişin
cenneti.
O cehennemi ve o cenneti yanı
başımızda hissettiğimiz kadar yaşıyoruz. Hissettiğimiz kadar vatanseveriz.
Kenetleyelim dişlerimizi. Bir yapan
iki yapsın, iki yapan üç. Az yapan
çok yapsın, çok yapan, daha çoğunu.

Vatanseverlik,
Emperyalizme ve
Faşizme Karşı
Direnenlerle Olmaktır
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Böyle direnişler, her gün, her ay olmuyor.
Bu boyutlara gelmiş bir direniş, daha bugünden ülkemiz sınıflar mücadelesi açısından, AKP yönetimindeki OHAL döneminin en güçlü, en kitlesel ilk direnişi
olarak tarihe geçmiştir.
Bu direnişin zaferi, daha da önemli dönüm noktalarından biri olacaktır.
Avrupa'da yaşayan halkımız!
Vatanseverlik, emekçilerin ülkelerine
duydukları bağlılıktır.
Bizi diri tutacak olan, bizi yozlaşmaktan
uzak tutacak olan budur. Değilse, Avrupa'nın
bencilliği, bireyciliği, yozlaşması, bizi bir
anda yutar.
Ülkemize bağlılık duymak ise, ülkemizdeki direnişe, savaşa, mücadeleye bağlılıktır. Şehitlerimizin vücutlarını paramparça
eden kurşunların, bombaların acısını yüreğimizde hissedebilmektir. Nuriye'nin, Semih'in, 71 yaşındaki Mehmet Güvel'in
hücre hücre eriyişini hissedebilmektir.
Nuriye ve Semih için yapacağımız her
şey, sadece bir eylem değil; vatanseverliğimizi güçlendirmektir. Beynimizi ve yüreğimizi arındırıp, onları vatan duygusuyla,
yoldaşlık duygusuyla doldurmak demektir.

Dortmund’dan Basın Toplantısı

Ortadoğu’dan Kısa Kısa…
-ABD’den İran'a yeni yaptırımlar
ABD, İran'a balistik füze programı
ve “terör örgütlerine yardımları” nedeniyle yeni yaptırımlar getirdi.

Gazze'de İsrail'i Protesto
Yürüyüşü
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik
uygulamaları Gazze Şeridi'nde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Alman basınından ‘Gizli Üs'
İddiası

havaalanı 235 futbol sahası büyüklüğünde, toplamda ise 1.9 km2

Ortadoğu Petrolde Kardan
Zarar Ediyor
Ham petrol üretim fiyatlarındaki
maliyet farklılıkları ve sebepleri hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Abdurrahman Satman, "Üretim maliyeti
yüksek olan ülkeler zarar ederken
Ortadoğu ülkeleri sadece kardan zarar
ediyor" dedi.

Sayı: 24

Yürüyüş

Trump, Umman Sultanı ile

Alman Bild gazetesinin haberine "Ortadoğu'yu" Görüştü
28 Haziran 2017 günü Dortmund’da faili
belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya göre ABD, Suriye'deki savaşa daha
Umman Sultanı Kabus bin Said
uğrayan arkadaşımız Orhan Deniz Batasul büyük bir müdahale için yoğun haile
ABD
Başkanı Donald Trump araiçin Alman kurumlarıyla birlikte bir basın zırlık yapıyor. Gazete uydu görüntülerinde ABD'nin, Suriye'nin kuze- sında gerçekleşen telefon görüşmetoplantısını gerçekleştirdik.
sinde "Ortadoğu'da yaşanan son geSaat 11.00´de Belediye Binasında gerçek- yindeki Kobani yakınlarında gizli bir
hava üssünü ortaya çıkardı. Askeri lişmelerin ele alındığı" bildirildi.
leştirdiğimiz basın toplantısına WDR Televizyonu, Junge Welt, TAZ, Ruhrnachrichten, Neues Deutschland gazetelerin muStuttgart ‘da Kurultay Çalışmaları
habirleri katıldı. Ayrıca Dortmund ve çevresinde tirajı
yüksek olan internet sayfası Dortmundblog`da muhabiri
Tüm Hızı İle Sürüyor!
ile katıldı.
2.Avrupa Dev-Genç kurultayı çalışmaları kurultayın
WDR Televizyonu ayrıca çarşamba günü derneğimize gelip
olacağı Stuttgart bölgesinde tüm hızı ile sürüyor. 13 Temmuz
Orhan’la bir video çekmek istiyor.
tarihinde 5 Avrupa Dev-Gençli Stuttgart’ın Bad Canstatt
Bir saat süren basın açıklamasında çarpıcı olanı Ruhrnachbölgesinde esnaf çalışması yaparak kurultayımızı anlattı.
richten muhabiri gelmeden önce Dortmund polisin basın
15-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 2.Avrupa
bilgilendirme açıklamalarına bakmış ve böyle bir olayın
Dev-Genç kurultayı çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Bu
Dortmund’da gerçekleştiğini polis duyurmamış. Buda olayın
kapsamda Frankfurt, Mannheim ve Darmstadt bölgelerine
kamuoyuna duyurmalarını istemediklerin kanıtıdır.
giderek genç arkadaşlarımıza kurultayımızı ve onun önemini
Basın toplantısı bu ayın 22´sinde yapacağımız toplu bildiri
anlattık.
dağıtımı eylemini duyurarak bitirdik.
Çalışmaya toplam 5 kişi katıldı.

23 Temmuz
2017

Dergimizin 24. sayısının yayınlandığı 23 Temmuz 2017 günü;
*KEC- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 137. günündeler
*Malatya’da direnen KEC’liler ve İstanbul Cevahir AVM önünde direnen Nazife Onay,
direnişlerini Ankara Yüksel Caddesi’ne taşıdılar, Yüksel Direnişi 257. gününde
*Esra Özakça açlık grevi direnişinin 62. günündeler
*KEC- Düzce Alev Şahin direnişinin 127. gününde
*Mehmet Güvel açlık grevinin 22. gününde
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“Şimdi, her zamankinden daha fazla özverili olmalı, yaratıcılığımızı zorlamalı, sıkı sarılmalıyız. Yoldaşlarımızın, kanları
pahasına yarattığı değerlere daha fazla değer katmalıyız...”
Mustafa Sefer

31 Temmuz - 6 Ağustos
Güner ŞAR,
Hüseyin ASLAN,
Özlem KILIÇ:
4 Ağustos 1994’te, İstanbul Bağcılar’da kuşatıldıkları
üslerinde, 6 saat süren
Özlem Kılıç
Güner Şar
Hüseyin Aslan
direniş sonunda şehit
düştüler... Üçü de mücadeleye DEV-GENÇ saflarında başladılar.
Ölümü tilililerle karşılayarak, kuşatma altında umudun adını
duvarlara kanlarıyla yazarak, teslim olun çağrılarına “asıl siz
halkın adaletine teslim olun” diyerek ölümsüzleştiler.
Hüseyin Aslan, 1972 Sivas Zara doğumluydu. ‘90’da DevGenç’le tanıştı. İstanbul’da mahalli bölgelerde görev aldı.
1993’te SDB’li oldu.
Güner Şar, 1969 Elbistan doğumludur. 1988-89’da DevGenç’li olarak illegal faaliyet yürüttü. 93’te SDB’li oldu.
Özlem Kılıç, 1975 Sivas doğumluydu. 1992’de, 17 yaşında
Ankara Liseli Dev-Genç yöneticileri arasındaydı. 93’te SDB’li
oldu.

Ali Kaçar

Ali Haydar ÇAKMAK,
Bülent PAK:
Devrim ve sosyalizm düşüncelerini yaymak için Karadeniz’deydiler. 5 Ağustos 1997’de
bir görevle gittikleri Ordu Fatsa
Çöteli Köyü yakınlarında, oliAli Haydar Çakmak
Bülent Pak
garşinin askeri güçleriyle çıkan
çatışmada şehit düştüler. Karadeniz Recai Dinçel Kır Silahlı
Propaganda Birliği’nde görevliydiler.
Ali Haydar Çakmak, 1973 Malatya Arguvan doğumluydu.
Gazi'nin gecekondularında büyüdü. Liseli Dev-Genç'te görev
aldı. Gazi Ayaklanması’nın genç önderlerinden biri oldu.
Bülent Pak, 1958 Eskişehir doğumluydu. Mücadelesi,
1974'ten itibaren devrimci hareketin tarihiyle iç içe geçmiş
bir devrim emekçisiydi. Yıllarca tutsak kaldı.

Adem Tecim

Fatma Özçelik

Yusuf Tecim

Adem TECİM,
Fatma
ÖZÇELİK,
Yusuf TECİM:
31
Temmuz
1980’de, Aybastı
Kabataş’ta faşistler
tarafından katledil-

diler.

Ali KAÇAR:
12 Eylül öncesi örgütlü mücadele içinde yer
aldı. Tutsak düştü. Hapishaneden çıktıktan sonra
da İstanbul ve Sivas'ta devrimci hareketin gelişip
güçlenmesi için önemli katkıları oldu. 4 Ağustos
1993’te geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan
ayrıldı.

Barbaros KADIOĞLU:
Halkını aydınlatan, öğrencilerine zulme, sömürüye karşı çıkmayı öğreten bir öğretmendi.
Ağustos 1980’de, Kırşehir’de bulunduğu Çarıklı
Çiftliği’nin basıldığı gün, savunmasız bir şekilde
polis ve jandarmanın açtığı ateş sonucu katledildi.
Barbaros Kadıoğlu

Ali Tarık Koçoğlu

Mustafa Sefer

Ali Tarık KOÇOĞLU,
Mustafa SEFER:
31 Temmuz 1993’te Mersin-Silifke kırsal alanında, jandarma ile
Devrimci Sol Kır Birliği arasında
çıkan çatışmada şehit düştüler. Tarık,
Akdeniz Bölgesi Siyasi Sorumlusu;
Mustafa ise, Kır Gerilla Birliği Ko-

mutan Yardımcısı idi.
Ömer ERMİŞ:
Ağustos 1979’da
şehit düştü.

Ömer Ermiş

Ahmet Turgut YILMAZ:
4 Ağustos 1980’de, İstanbul Çeliktepe Sanayi
Mahallesi’nde bir eylem sırasında, elindeki bombanın patlaması sonucu şehit düştü.

A. Turgut Yılmaz

Kasım YILMAZ:
Ağustos 1991’de, Yozgat
Akdağmadeni’nde geçirdiği
bir trafik kazasında kaybettik.
Kasım Yılmaz

Ahmet EREKLİ:
Ağustos 1977’de, faşistler tarafından katledildi.

Ahmet Erekli

Hüseyin Taş

Hüseyin TAŞ:
1 Ağustos 1979’da “Emperyalizme, Faşizme, Pahalılığa ve İşsizliğe
Karşı Mücadele” kampanyasında, yağ
kamyonunun kaçırılarak, yağların
yoksul halka dağıtılması eyleminde,
polis tarafından vurularak katledildi.

Şükran Kuru

Şükran KURU:
Ağustos 1980’de, Konya’da, faşist terörün en yoğun
olduğu dönemde, devrim saflarında yer aldı, anti-faşist
mücadeleye katıldı. Faşistler
tarafından katledildi.

Friedrich Engels

M.Ali Baloğlu

Okan Yıldırım

M. Ali BALOĞLU:
Ağustos 1979’da, Hisarüstü’nde bir gecekondu mahallesinde, gecekondu yıkımına karşı
koyarken, jandarmalar
tarafından öldürüldü.

Okan YILDIRIM:
İstanbul’da bulunduğu evde,
bir kaza sonucu silahın ateş almasıyla, 4 Ağustos 2003’te aramızdan ayrıldı. Henüz 17 yaşında
devrimci bir liseliydi. O yaşında,
kaç kez işkencelerden geçmişti.

Friedrich ENGELS:
“Emekçi, insanlığını, ancak burjuvaziye
nefret ve isyanla kurtarabilir.” 
Almanya, şimdiki Wupertal’da 1820’de
dünyaya gelen Engels, 5 Ağustos 1895’de
Londra’da yaşamını yitirdi.
Tüm yaşamı boyunca, teorisiyle, pratiğiyle
proletaryanın, ezilen halkların mücadelesine

Anıları Mirasımız
Mustafa SEFER’i bir gerilla yoldaşı anlatıyor:

Şimdi Toros Dağları sizi söylüyor...
Mustafa Sefer yoldaşın dağlara sevdası, doğup büyüdüğü
Dersim dağlarından geliyordu. O, Dersim'in dağlarında yetişmiş,
büyümüş, daha küçük yaşta Devrimci Sol gerillalarını tanımıştı.
"Gerilla olmak... Dersim dağlarında Devrimci Sol gerillası
olmak..." Mustafa Sefer yoldaşın, tüm çocukluğunun özlemini
ifade eden kelimeler... Nitekim çok geçmeden Dersim dağlarında
gerillaydı.
Zulmü, baskıyı, acıları yaşamında görmüş, öğrenmişti. Ve
savaşmanın, tek kurtuluş yolu olduğunu biliyordu. Kavganın,
savaşın tam ortasında safların en önündeydi. Bir hainin ihbarı
sonucu, düşmanın kurduğu pusuya düşmüş, birliğin en önünde
yürürken pusuyu fark etmiş, yoldaşlarına pusuyu haber verip,
birliğin kayıp vermeden kurtulmasını sağlarken, kendisi tutsak
düşmüştü.
Başı dik olarak girdiği işkencehanelerden, yine başı dik
olarak çıkmıştı. Tutuklandıktan sonra çıktığı mahkemede, hakimin "mesleğin" sorusuna verdiği yanıt; "Tam teçhizatlı Devrimci Sol gerillasıyım"dı.
Darbecilik sürecinde tereddütsüz önderliği ve Hareket’i
sahiplenmişti. Darbecilik kinini; "hepsini öldüreceksin" diyerek
ifade ediyordu.
Sürecin zorluklarını ve görevlerini biliyordu. Aşılması ge-

Zekai
BÖLÜKBAŞI:
Ağustos
1979’da şehit
düştü
Zekai Bölükbaşı

Mehmet
AKŞER:
1980 Ağustosu’nda aramızdan
ayrıldı.
Mehmet Akşer

önderlik yaptı. İlk komünist örgütlenme, ilk Enternasyonal,
Marks’la birlikte onun eseriydi. Yaşamı boyunca, barikatlardan
barikatlara koşarken, Anti-Dühring, Ailenin Özel Mülkiyetin
ve Devletin Kökeni, Doğanın Diyalektiği gibi eserler verirken,
sınıfsız ve özel mülkiyetsiz yeni bir toplumun kurulması
amacına sadık kalarak ölümsüzleşti. Lenin’in deyimiyle o,
sosyalizmin meşalesiydi. Meşale, hala yanmaya ve yolumuzu
aydınlatmaya devam ediyor.

reken her zorluk onda coşku yaratıyordu. Bu coşkuyla '93 Şubat'ında, tutsaklığa kendi elleriyle son vermişti.
Kısa bir süre Ankara'da bulunduktan sonra, yine o çok
sevdalı olduğu dağlarla kucaklaşmıştı. Artık Toros Dağları'nı
adımlıyordu. Her fırsatta ise Dersim dağlarına olan özlemini
belirtmekten de geri durmuyordu; "Dağlar gibisi yok. Ama
Dersim dağları gibisi hiç yok" derdi.
Birliğe yeni katılan yoldaşları, karşısına alıp konuşmaya
başlamıştı. Sorduğu ilk sorulardan biri de "Gerilla Kimdir?"
olmuştu. Sorunun hemen ardından cevabını da yine kendisi
vermişti; "Gerilla, en iyi atlayıp-zıplayan, en iyi silah kullanan
demek değildir. Kuşkusuz bunları yapmak, öğrenmek, hatta
en iyisi olmak gerekir. Ama tüm bunlardan önce iyi bir gerilla
Hareket’e bağlı, inançlı, kararlı ve ne için savaştığını bilendir.
Eğer bunları biliyorsan en iyi atlayıp-zıplayan, en iyi silah
kullanabilen olmak hiç de zor değil" demişti.
Komutandı, savaşçıydı, gerillaydı... Ama hepsinden önce
yoldaştı. Acılarını, sevinçlerini, duygularını sürekli paylaşmak
isterdi. Paylaşımın, yoldaşlığın temel taşı olduğunu bilirdi ve
bizim de bilince çıkarmamız için çabalardı. Bildiklerini öğretmekten ve öğrenmekten büyük mutluluk duyardı. Savaşçılarını,
sürekli öğrenmeye teşvik ederdi. Savaşçıları genelde genç ve
tecrübesizdi. Öğrenmeye olan ihtiyacımızın çok fazla olduğunu
biliyordu. Soru sormadığımızda; "Niye sormuyorsunuz? Yoksa
öğrenecek bir şeyiniz yok mu?" diye yarı şaka yollu, yarı
kızgın bizi öğrenmeye teşvik etmeye çalışır ve niye öğrenmek
gerektiğini, bunun yararlarını uzun uzun anlatırdı. Yaşamın

Halk Meclisleri Halkın Kendi Kaderini Tayin Hakkıdır
her anını eğitime dönüştürmeye çalışırdı.
Savaşçıydı. "Gerilla için, onun gibisi yok" dediği
kleşini elinde taşıdığında, ondan ayrı düşünmek imkansızdı. Silahıyla bütünleşmişti. Ve bir doğa insanıydı.
O bölgeden olan yoldaşlarımız bile, bulunduğumuz
yeri ya da konakladığımız bölgeyi zar zor çıkarırken,
hatta çoğu zaman şaşırırken, o, gittiği yerleri bir
daha unutmaz, sanki yıllardır orada yaşıyormuş gibi
ilk defasında çıkarıp bulurdu. "İşte tüm bunları, en
küçük bir ışığı, sesler arasındaki farkı, hepsini öğrenmeli ve ayırt etmelisiniz" derdi.
İbrahim ERDOĞAN komutanımızın onda özel
bir yeri vardı. Kampı ve İbrahim ERDOĞAN komutanımızı sürekli anlatırdı. Ona olan bağlılığını,
sevgisini, onu anlatırken gözlerinden okurduk.
"İbrahim abiyle otobüste giderken Toroslar’ın
oradan geçerken sordum;
“İbrahim abi, bizim burada gerillamız var mı”
diye. “Bir gün mutlaka olacak” diye cevap vermişti.
"İbrahim abiyi anlatan bir öykü yazıyorum" demişti
bizlere. Okumasını istediğimizde ise "bitirmeden
olmaz" diyerek okumamıştı.
Değerlerimize sıkı sıkıya bağlıydı. Bir gün oturmuş, bir yandan o çok sevdiği dağ ateşinde demlenmiş
çayımızı yudumlarken, diğer yandan da koyu bir
sohbete dalmıştık.
"Bu Hareket’in içinde yaşanacak ve görülecek
hemen her şeyi yaşayıp, gördüm. Bir şehit olmak
nasip olmadı" dedikten sonra, "Toroslar’ın ilk şehidi
ben olacağım" demişti. Ve sözünde durdu. Sohbetimizden bir-iki gün sonra Toros Dağları’nın ilk şehidi
olarak düştü toprağa.
Evet, yoldaşım, komutanım; İbrahim ERDOĞAN
komutanımız için yazdığın öyküyü şehadetinle tamamladın ve Ali Tarık KOÇOĞLU yoldaşımızla
birlikte Toros Dağları'nda bir destan yazdınız.
Dadaloğlu'ndan İnce Mehmed'e, Kozanoğlu'ndan
İbrahim Erdoğan'lara, Dersim Onikiler'inden sizlere
uzanan bir destan...
Tarık yoldaş, yargılandığı Devrimci Sol Ana Davası’nda yaptığı savunmada; "Gün olur, aydınlık
savunucusu devrimciler, halktan yana olmanın bedelini, sokaklarda, dağlarda, ev baskınlarında, pusularda, resmi ve sivil faşist güçlerce katledilerek
öderler" demişti. Evet, şehit düştüğünüz ana kadar
"aydınlık savunucusu" bir devrimci olarak yaşadınız.
Şimdi aydınlattığınız yoldan binlerce Ali Tarık,
Mustafa yürüyor.
Kanınızla besleyip büyüttüğünüz umut, Toros
Dağları'nda çok daha güçlü boy veriyor. Öğrettikleriniz, yarattığınız değerler kulaktan kulağa, dilden
dile yayılıp, genç savaşçıların yüreklerinde büyüyor.
Şimdi Toros Dağları sizi söylüyor...

İstanbul Okmeydanı Halk Meclisi 15 Temmuz’da, Mahmut Şevket
Paşa Mahallesi Mektep Sokağı’nda
uyuşturucuya karşı sokak toplantısı
düzenledi. Toplantı öncesinde çekilen ajitasyonlarla birlikte evlere
ve kahvelere gidilerek tek tek çağrılar yapıldı. Yaklaşık 40 kişinin
katılımıyla başlayan sokak toplantısında öncelikle Halk Meclisi’nin
tanımı yapıldı. Ardından mahalle
halkının öncelikli sorunu olan uyuşturucu meselesi ele alındı. Bu sorunun üstesinden nasıl gelinebileceği
tartışıldı. Bunun yanında Halk Meclisi’nin bu soruna karşı diğer sokaklarda yürüttüğü mücadele pratikleri ortaya serildi. Son olarak
katılımcılar kendi kaderini kendileri
tayin eden bir kararda uzlaştılar:
Her hafta çarşamba günü sokak
içinde bir saat boyunca nöbet tutulması kabul gördü.

Okmeydanı Halk
Meclisi'nden 30. Nöbet:
“Torbacı Zehirler, Halk Meclisi Temizler!”
İstanbul Okmeydanı Halk
Meclisi 17 Temmuz’da 30.sunu
düzenlediği “Uyuşturucuya Karşı
Sokak Nöbeti”ni bu sefer bir programla devam ettirdi.
Grup Yorum’dan Özgür Gültekin’in katıldığı programda türküler
söylendi. Ardında mahalle sakinlerinin evlerinden getirdikleri çay,
pasta, börekler ikram edildi. Ayrıca
nöbet sırasında yapılan sohbetlerde,
uyuşturucu ile anılan sokağın eskisinden çok farklı olduğu konuşuldu. Bu durumu mahalle sakini
bir teyze, iki gün önce bir alıcının
sokakta motoruyla tur atarak satıcı
aradığını, ancak bulamayınca çekip
gittiğini söyleyerek doğruladı. Son
olarak 35 kişinin katıldığı nöbet
“Torbacı Zehirler, Halk Meclisi
Temizler!” denilerek iradi olarak
sonlandırıldı.

İstanbul Okmeydanı'nda
Saldırı:
AKP’nin Polisi Yaşlı, Kadın,
Çocuk Demeden Saldırıyor.
Okmeydanı Mahallesi’nde 15
Temmuz öğleden sonra, Sibel Yalçın Direniş Parkı’na Z-29 numaralı
zırhlı akrep aracı tarafından biber

gazlı saldırı yapıldı. O sırada
parkta bulunan içinde yaşlıların
ve çocukların da olduğu çok sayıda insan gazdan etkilendi. Yaşlı
insanların kimisi 80 kimisi 90
yaşlarında, bir çoğunun yaşları
itibarıyla başta nefes darlığı olmak
üzere birçok rahatsızlığı var.
Saldırı esnasında yaşlılar ve
çocuklar parkın içindeki çay ocağının bulunduğu kapalı alana alınarak gazdan korundu. Ancak adı
İsmail olan 84 yaşındaki bir amca
biber gazı atıldığında çay ocağına
uzak bir bölgede olduğu için parkın tuvaletine sığınmıştır. İsmail
Amca, yeni ameliyatlı, akciğer
ve böbrek hastasıdır. Halk Meclisi
üyeleri İsmail amcayı gazın hafiflediği andan itibaren tuvaletten
çıkarmış, ardından su ikram edilerek soluklanması sağlanmıştır.
Bu olay üzerine Okmeydanı
Halk Meclisi kısa bir açıklama yaparak şu sözlere yer verdi; “AKP’nin
Z-29 numaralı zırhlı akrep aracı
görevlilerine sesleniyoruz. Günün
her saatinde yaşlı ve çocukların
yoğun olarak bulunduğu parkımıza
saldırmaktan vazgeçin! Biber Gazı
Kimyasal Silahtır, Biber Gazı Kullanımı Yasaklansın!”

Ev vel Temmuz Festivali
Futbol Turnuvası:
Geleneklerimizi Kültürümüzü Alternatif Eğlencelerle Zenginleştiriyoruz
Hatay’da gelenekselleşen Evvel
Temmuz Festivali kapsamında, Halk
Cephesi tarafından dostluk, birlik
ve beraberlik için Futbol Turnuvası
düzenlendi. Turnuva genelinde "endüstriyel futbol" ve sermaye futbolu
anlatılarak, amatör halk futbolunun
hakim kılınması gerektiği vurgulandı. Para için değil, dostluk ve
spor için futbolun önemi anlatıldı
ve turnuva boyunca dostluk görüntüleri yaşandı.
Her takıma turnuvanın önemi,
Evvel Temmuz’un, halk kültürünün
önemi anlatıldı. Turnuva sonucunda
final oynayan iki takım da birbirlerini kutlayarak, birlik, beraberlik
ve dostluk pozu verdi. Turnuva
ödülleri 16 Temmuz’da yapılan
Grup Yorum konserinden sonra takımlara ve oyunculara verildi.

